
 

 

Hazai pályázati hírek 

 
Az NKFIH meghosszabbította a magyar-koreai közös kutatásokra kiírt pályázat beadási határidejét 
A Magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel 
támogatása (2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR) című felhívás prioritási területei: lézertechnológia, 
nanotechnológia, orvosbiológia, környezetbarát energia, IKT 
Bővebben… 
 
 
Meghosszabbításra került a L’ORÉAL-UNESCO A Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj 
benyújtási határideje 
A pályázaton a Magyar Köztársaság területén a felsőoktatási intézményekben, ezek kutató 
intézményeiben, vagy bármely kutatóhálózat intézményében dolgozó, a  természettudományok,  az 
élettudományok, az anyagtudományok és a formális tudományok valamelyikén tudományos 
kutatással foglalkozó nők vehetnek részt. 
Bővebben… 
 

Az NKFIH pályázatot írt ki magyar-török közös kutatásokra  
A projekt legalább két magyar és két török partner előzetesen egyeztetett nemzetközi konzorciumi 
együttműködésével valósulhat meg. Mindkét országban elvárás, hogy vállalkozások/ipari szereplők és 
felsőoktatási intézmények/kutatóintézetek együttműködése valósuljon meg a nemzeti 
konzorciumokban. 
Támogatási kérelem kizárólag konzorcium formájában nyújtható be.  
Bővebben… 

 
A Magyar Tudományos Akadémia meghirdette a közoktatás fejlesztésének tudományos 
megalapozását segítő pályázat harmadik körét 
A felhívás keretében olyan kutatásokat támogat az MTA, amelyek célja a nevelés és az oktatás 
fejlesztésének új tudományos eredményekkel való megalapozása, a tudásátadás és az értékközvetítés 
pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások megvalósítása. 
Bővebben… 
 
 

https://pak.elte.hu/content/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodesi-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-1-2-5-tet-ipari-kr.t.27019
https://pak.elte.hu/content/l-oreal-unesco-a-nokert-es-a-tudomanyert-magyar-osztondij-2022.t.27059
https://pak.elte.hu/content/magyar-torok-kozos-alkalmazott-kutatasok-tamogatasa.t.27796
https://pak.elte.hu/content/mta-kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-palyazat-2022.t.27542


Megújulnak az ELTE gyakorlatorientált képzései 
3,2 milliárd forint összegű támogatást nyert az ELTE a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Terve keretében kiírt Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális és készségfejlesztése (RRF-
2.1.2-21) című konstrukcióra beadott pályázatában. 
Bővebben… 
 
 
Odaítélték az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítéseket  
A minősítés megalapításával és működtetésével a legkiemelkedőbb magyar kutatóhelyeknek méltó 
elismerést, a feltörekvőknek reális perspektívát, az érdeklődő hazai és külföldi döntéshozóknak 
objektív helyzetképet, a hazai tudomány kiválóságában érdekelt társadalomnak pedig tájékozódási 
lehetőséget kíván biztosítani az Akadémia. Az elismerést 10 ELTE szervezeti egység kapta meg. 
Bővebben… 
 
 
Tizennyolc ELTE kutatócsoport nyert ötéves támogatást az ELKH Titkárság és a TKI pályázatán  
A kiírásra beérkezett 140 érvényes pályázat közül – a kiírásban meghirdetett tervezett 70-80 
kutatócsoport helyett – 95 kutatócsoport, köztük 15 ELKH-ELTE és egy-egy ELKH-MTM-ELTE, ELKH-
SZTE-ELTE, illetve ELKH-ELTE-PPKE kutatócsoport kapott támogatást. 
Bővebben… 
 
 
18 támogatott ELTE projekt a Nemzeti Tehetség Program 2022. évi kiírásain 
Az ELTE karai, központi szervezeti egységei, kollégiumai és a SEK Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 
Kutató Központ a korábbi évek hagyományainak megfelelően az idei évben is sikeresen szerepeltek: 8 
tudományos diákköri és 6 szakkollégiumi, valamint 2 tehetségsegítő program mellett, 2 hazai 
tanulmányi verseny is a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg. 
Bővebben… 

 
Nemzetközi pályázati hírek 
 
Horizon Europe Program jelenleg nyitott felhívásai tematikus bontásban 
 
 
Horizon Europe – ERA Talents és Fellowship, valamint Hop-on programok  
Az Európai Bizottság online információs napot tartott a Horizon Europe Widening munkaprogram ERA 
Talents és Fellowship, valamint Hop-on programokról.  
A Hop-on november 10-ig, az ERA Fellowship szeptember 14-ig pályázható. 
Bővebben… 

 
Megnyíltak a Horizon Europe MSCA felhívásai 
Május 12-én megnyílt a Marie Skłodowska-Curie-Actions a 2022. évi, 427 millió euróval támogatott 
doktori hálózatokra vonatkozó pályázati felhívása. Ettől a naptól pályázhatók a posztdoktori 
ösztöndíjak is. Ezek keretösszege 257 millió euró. 
A Doktori Hálózatokkal kapcsolatos partnerkeresés megkönnyítése céljából elindult az MSCA 
Matchmaking Platform-ja, amelyen már több mint 100 felhasználó regisztrált. 
Bővebben… 
 

 
 

https://pak.elte.hu/content/megujulnak-az-elte-gyakorlatorientalt-kepzesei.t.27832
https://pak.elte.hu/content/odaiteltek-az-mta-altal-kivalonak-elismert-kutatohely-minositeseket.t.27250
https://pak.elte.hu/content/tizennyolc-elte-kutatocsoport-nyert-oteves-tamogatast-az-elkh-titkarsag-es-a-tki-palyazatan.t.27259
https://pak.elte.hu/content/18-tamogatott-elte-projekt-a-nemzeti-tehetseg-program-2022-evi-kiirasain.t.27794
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/palyazas/aktualis-felhivasok
https://pak.elte.hu/content/horizon-europe-era-talents-es-fellowship-hop-on-programok.t.27808
msca.b2match.io
https://pak.elte.hu/content/megnyiltak-a-horizon-europe-msca-felhivasai.t.27804


A Horizon Europe program eddigi tapasztalatai és kritikái  
A SCIENCE│BUSINESS egy széles körű közvéleménykutatás alapján készített egy összefoglalót a Horizon 
Europe program eddigi tapasztalatairól, kritikáiról és javaslatairól. A 16 oldalas anyag célja, hogy az 
Európai Bizottsághoz eljutva pozitív irányba befolyásolja a program sajátosságainak és működésének 
alakulását. 
Bővebben… 

 
Horizon Europe - Missziók információs nap 
Az Európai Bizottság május 17-18-án online információs napot tartott a Horizon Europe Missziók 2021-
22-es, módosított munkaprogramja kapcsán.  
Az esemény konkrét információkat nyújtott a potenciális pályázóknak az új missziós munkaprogram 
kiírásairól, a finanszírozási lehetőségekről és a határidőkről. 
Bővebben… 
 

NKFIH webinárium: Kutató fogadása MSCA Posztdoktori Ösztöndíjprogram keretében 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2022. június 8-án 14 órától webináriumot szervez 
a leendő témavezetők, illetve a pályázati irodák munkatársai számára a Marie Skłodowska-Curie 
program Posztdoktori Ösztöndíjprogramjának (MSCA PF) témavezetői oldaláról. 
A jelentkezés határideje: 2022. június 6. 
Bővebben… 

 
Intelligens szakosodás & versenyképes régiók – az I3 szerepe az EU innovációs ökoszisztémájának 
támogatásában workshop  
A workshop elsődleges célja, hogy a résztvevők részletes információt kapjanak az I3 programról, az 
eddigi pályázati tapasztalatokról, az NKFI Hivatal I3-hoz kapcsolódó feladatairól, valamint a 2022. 
októberi pályázati menetrenddel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról. 
A rendezvény időpontja: 2022. június 8. (szerda), 10.00-11.30 
Bővebben… 
 
 
További információkat talál a Pályázati Központ weblapján és Facebook oldalán. Munkatársaink 
telefonon és e-mailen elérhetők. 
 

https://pak.elte.hu/content/a-horizon-europe-program-eddigi-tapasztalatai-es-kritikai.t.27812
https://pak.elte.hu/content/horizon-europe-missziok-informacios-nap.t.27814
https://pak.elte.hu/content/nkfih-webinarium-kutato-fogadasa-msca-posztdoktori-osztondijprogram-kereteben.t.27816
https://pak.elte.hu/content/intelligens-szakosodas-versenykepes-regiok-az-i3-szerepe-az-eu-innovacios-okoszisztemajanak-tamogatasaban-workshop.t.27598
https://pak.elte.hu/
https://www.facebook.com/eltepalyazatikozpont
https://pak.elte.hu/content/szervezet.t.2777?m=1449

