
 

 

Hazai pályázati hírek 

 
Az NKFIH pályázatot írt ki magyar-koreai közös kutatásokra 
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… 
 
 
Megjelent a L’ORÉAL-UNESCO A Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj 2022. évi felhívása 
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… 
 
 
Lezárult az OTKA pályázatok 2022. évi fordulója 
Az elnyerhető források a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, új módszerek, 
eljárások kidolgozását megalapozó projekteket, valamint a fiatal kutatók tudományos pályájának 
elindítását, illetve a nemzetközi kutatási programok kezdeményezését kívánták ösztönözni.   
A pályázati felhívások az idei évben is nagy érdeklődésre tartottak számot a kutatók körében. A négy 
felhívásra összesen 151 pályázat került benyújtásra. 
Bővebben… 
 
 
Megszületett a támogatói döntés a Nemzeti Laborokról 
A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent „A Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex 
fejlesztése” című (RRF – 2.3.1-21 kódszámú) pályázati felhívás kapcsán meghozott döntés alapján az 
ELTE összesen 2,5 milliárd forint összegű támogatásban részesült. A Társadalmi Innovációs Nemzeti 
Laboratórium projektben konzorciumvezetőként, az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti 
Laboratórium, az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium, az Nemzeti Gyógyszerkutatási és 
Fejlesztési Laboratórium és a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projektben partnerként 
vesz részt az Egyetem. 
 

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/lezarult-az-otka-palyazatok-2022-evi-forduloja.t.26219
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nemzeti-laboratriumok-ltrehozsa-komplex-fejlesztse-cm-rrf-231-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nemzeti-laboratriumok-ltrehozsa-komplex-fejlesztse-cm-rrf-231-21-kdszm-felhvs-1


Nemzetközi pályázati hírek 
 
Horizon Europe Program jelenleg nyitott felhívásai tematikus bontásban 
 
 
Új Horizon Europe pályázói portál 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal új pályázói portált hozott létre a 95,5 milliárd euró 
keretösszegű Horizont Európa programban való magyar részvétel elősegítésére. A magyar nyelvű 
hivatalos honlap teljes körűen és naprakészen teszi közzé a sikeres pályázáshoz nélkülözhetetlen 
információkat, értelmező anyagokat, aktuális híreket és szakmai rendezvényeket, emellett szakértői 
szolgáltatásokkal is támogatja, hogy a hazai szervezetek még eredményesebbekké váljanak a 
közvetlenül pályázható uniós források elnyerésében. 
Bővebben… 
 
Horizon Europe webinárium sorozat 
Az NKFIH által szervezett rendezvények keretében a részvételi és elszámolási szabályokat jól 
elkülöníthető egységekre bontva, modulonként fejtették ki a keretprogram jogi és pénzügyi szakértői. 
Az első négy előadás anyagai már letölthetők és meghallgathatók, a személyi költségekről szóló utolsó 
előadásra május 3-án kerül majd sor.  
Bővebben… 
 
 
A Horizon Europe ERC és MSCA programjai – információs nap 
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 2022. április 20-án a European Research Council (Európai 
Kutatási Tanács, ERC) programmal kapcsolatos információs napot szervezett az ELKH kutatóhelyek, a 
felsőoktatási intézmények kutatói és a kutatási és innovációs intézményrendszer további szereplői 
számára. 
A tájékoztató nap előadásaiból készült összefoglalók a PÁK Tudástárból is letölthetők. 
Bővebben… 

 
Horizon Europe munkaprogramok 2023-2024 
Sorra jelennek meg a Horizon Europe különböző konstrukcióihoz tartozó, 2023-24 évekre vonatkozó 
munkaprogramjainak tervezetei. A Tudástárban már megtalálhatók a Health (CL1), a Cluture (CL2), a 
Civil Security (CL3), a Digital Industry (CL4), a Climate, Energy and Mobility (CL5), a Food, Bioeconomy, 
Natural Resources, Agriculture and Environment (CL6), valamint az European Innovation Ecosystems 
(EIE), az MSCA, a Research Infrastructures, valamint a Widening Actions tervezetei valamint a Horizon 
Europe Misszióinak 2022-es munkaprogramja 
Bővebben… 
 

Miért legyünk értékelők a Horizont Europe programban? 
Erről tartott tájékoztatót az Európai Bizottság egyik szakembere az április 7-én megrendezett 
webináriumon. A tájékoztatón szó volt a jelentkezés menetéről, az értékelés folyamatáról, illetve több 
aktív értékelő szakember tapasztalatait is meghallgathattuk az online eseményen (a linket a Firefox 
böngésző nem támogatja), mely vissza is nézhető. 
A webinárium diasora és összefoglalója a PÁK Tudástárban megtalálható. 

 

Horizon Europe, lump sum webinárium 
Az Európai Bizottság április 7-én tájékoztatót tartott a Horizon Europe egyes pályázati konstrukcióiban 
eddig pilot jelleggel bevezetett „lump sum”-típusú finanszírozás sajátosságairól.  

https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/palyazas/aktualis-felhivasok
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/
https://pak.elte.hu/content/uj-horizon-hiportal.t.25995
https://pak.elte.hu/content/horizont-europa-webinarium-sorozat.t.26089
https://pak.elte.hu/content/tudastar-anyagok.t.27046?m=7695
https://pak.elte.hu/content/a-horizon-europe-erc-es-msca-programjai-informacios-nap-osszefoglaloja.t.27064
https://pak.elte.hu/HE_munkaprogramok_2023_2024
https://www.youtube.com/watch?v=v19TjYalpnA
https://pak.elte.hu/content/tudastar-anyagok.t.27046?m=7695


Az online esemény összefoglalója, valamint a Bizottság ezzel kapcsolatos kiadványa a PÁK Tudástárban 
megtalálható. 

 

EU4Health tájékoztató 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma március 16-án tájékoztatót tartott az Európai Unió negyedik 
egészségügyi programja, az EU4Health kapcsán. Az online esemény keretében sor került a 2022. évi 
munkatervben szereplő felhívások ismertetésére, a legfrissebb információk átadására, valamint a 
korábbi egészségügyi programokban résztvevő szervezetek tapasztalatainak megosztására. 
Az információs nap összefoglalója elérhető a PÁK Tudástárban. 
 

Digital Europe, aktuális pályázati felhívások 
A Digital Europe az Európai Unió közvetlen finanszírozású programja. A program célja a digitális 
technológiák kutatása és piaci bevezetése közötti szakadék áthidalása. A konstrukció kertében 
végrehajtott projektek hozzájárulnak a zöld- és a digitális átálláshoz, egyben erősítik az Unió 
ellenállóképességét és digitális függetlenségét. 
Bővebben… 
 
 
Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre 
A Magyar Tudományos Akadémia és a Japán Tudományfejlesztési Társaság (Japan Society for the 
Promotion of Science) együttműködése részeként az MTA minden évben javasolhat egy fiatal kutatót 
a japán partnerszervezet posztdoktori ösztöndíjára. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20. 
Bővebben… 

 

Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj pályázati felhívás 
A támogatással a fiatal kutatókat kívánják ösztönözni a selyemutak közös örökségének további 
tanulmányozására. A felhívásra minden országból pályázhatnak posztgraduális kutatók, akik a 
jelentkezés időpontjában 35 évesek, vagy annál fiatalabbak. 
Bővebben… 
 
 
További információkat talál a Pályázati Központ weblapján és Facebook oldalán. Munkatársaink 
telefonon és e-mailen elérhetők. 
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