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A Tempus Közalapítvány szakértőket keres az általa kezelt pályázatok
bírálatához
A Tempus Közalapítvány (TKA) pályázatot hirdet a köznevelés, felsőoktatás, felnőttoktatás
vagy szakképzés területén dolgozó szakemberek részére a TKA által kezelt pályázatok
bírálatához.
A bírálói adatbázisba való bekerüléshez regisztrálnia kell a szakértőnek TKA honlapján
(http://tka.hu/hir/3680/felhivas-palyazati-ertekelo-szakemberek-reszere).
A
regisztráció
véglegesítését követően a rendszer által generált dokumentumot kinyomtatva, aláírva és
beszkennelve kell elküldeni a szakertok@tpf.hu e-mailcímre.
A jelentkezési határidő: 2015. szeptember. 30.
A szakértői pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról a Tempus Közalapítvány az
alapján dönt, hogy a pályázó szakértő szakterülete és eddigi tapasztalatai, publikációi
illeszkednek-e az értékelendő pályázatok tartalmához, illetve az ellátandó feladatok
profiljához.
További információ: TKA bíráló
A Pályázati Központ az eddigi tapasztalatok képzések formájában történő megosztása céljából
folyamatosan várja a palyazat@kancellaria.elte.hu címre azoknak az ELTE-s oktatóknak a
jelentkezését, akik bekerültek a bírálói adatbázisba.

H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről
szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság

várja

A Pályázati Központ köszöni azon ELTE kutatók jelzését, akik felhívásunkra H2020
projektek bírálóinak jelentkeztek az Európai Bizottság adatbázisába. Továbbra is szeretnénk
ösztönözni a bírálónak való jelentkezést.
Ahogy arról korábbi hírlevelünkbe is értesítettük Önöket, a H2020 projektek bírálatához az
Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. A
bírálói adatbázisba való bekerüléshez regisztrálnia kell a szakértőnek a H2020 participant
portal-on, majd ezt követően egy kérdőívet kell kitölteni, ahol részletesen képet adhat szakmai
hátteréről, az elért tudományos eredményeiről, fontosabb oktatási és kutatási projektjeiről. Az
adatbázisban megadott adatok bármikor változtathatók, így a tudományos életben elért újabb
és újabb eredmények folyamatosan bekerülhetnek a kutató tapasztalatai közé.
Regisztrálni az alábbi linken lehet:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

A Pályázati Központ az eddigi tapasztalatok képzések formájában történő megosztása céljából
folyamatosan várja a palyazat@kancellaria.elte.hu címre azoknak az ELTE-s kutatóknak a
jelentkezését, akik már vettek részt H2020 pályázatok bírálatában, illetve most jelentkeznek
bírálónak.

Útjára indult a közvetlen brüsszeli finanszírozású programokat összefoglaló
honlap
A Magyar Fejlesztési Központ elindította új honlapját, mely tartalmazza azon pályázati
felhívásokat, melyek közvetlen brüsszeli finanszírozásúak. A honlap többek között az oktatás,
kultúra, kutatás-fejlesztés, vállalkozásfejlesztés, környezetvédelem területén megjelenő
pályázati felhívásokat, azok rövid magyar összefoglalóját teszi közzé a potenciális pályázók
számára.
A honlap nyilvános és mindenki számára elérhető az alábbi linken:
www.palyazatokmagyarul.eu

Növekszik a felfedező kutatások versenypályázati támogatása
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) nyilvánosságra hozta
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) mint jogelőd szervezet által
közzétett, és 2014. december 14. és 2015. február 5. között benyújtott kutatási témapályázatok
eredményét. A döntést előkészítő szakmai testületek javaslata alapján az NKFI Hivatal
elnöke 222 kutatási témapályázat, 101 posztdoktori pályázat, 16 nemzetközi
együttműködésben végzett kutatási pályázat valamint 16 publikációs pályázat összesen közel
8 milliárd forint összegű támogatásáról döntött.
A statisztikák szerint az idei fordulóban benyújtott pályázatok támogatási igénye 15%-kal nőtt
a tavalyi évhez viszonyítva. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal az idei
támogatói döntést korlátozó korábbi kötelezettségvállalások ellenére is lehetőséget biztosított
a támogatás növelésére. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a beérkezett
igények 26%-át tudta támogatni a Hivatal. A támogatás növekedése mellett további előny,
hogy az elnyert forrás könnyebben és gyorsabban juthat el a kutatás feltételeit biztosító
kutatóhelyekhez.
Az NKFIH honlapján megjelent cikk szerint a Hivatal idén további felfedező kutatásokat is
ösztönző pályázatok meghirdetését tervezi, amelyek elősegítik az alapkutatást végző
kutatóhelyek és az ipari szereplők közötti kutatási-fejlesztési és innovációs projektekben való
együttműködést, a kutatási eredmények hatékonyabb hasznosulását, továbbá egyes
nemzetgazdasági szempontból fontos tudományterületek versenypályázati rendszerben
történő kiemelt támogatását.
Forrás: http://nkfih.gov.hu/hirek/palyazati-hirek/novekszik-felfedezo

Megjelent a kutatást, fejlesztést és innovációt ösztönző pályázati felhívások
portfóliójának rendszere
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal közzétette a már megjelent illetve a kiírásra
kerülő K+F+I pályázati felhívásokat, azok célját, keretösszegét és forrását.
Részletek az alábbi linken olvashatók KFI pályázatok portfóliója
Egyetemünk budapesti egységei a Versenyképességi Operatív Program (VEKOP) és a
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) forrásaira pályázhatnak. A
VEKOP rendelkezésre álló keretösszege 13 MRD, míg a NKFI Alapé 9,3 MRD Ft.

Megváltozott a Pályázati Központ e-mail címe
A Pályázati Központ új e-mail címe palyazat@kancellaria.elte.hu. A korábbi e-mail cím
(palyazat@rekthiv.elte.hu ) szeptember végéig még él, és az arra küldött e-maileket
automatikusan megkapják a Központ munkatársai. Azonban október 1-től a régi e-mail cím
véglegesen megszüntetésre kerül.

Megkezdődött a Pályázati Központ honlapjának új tartalommal való
feltöltése
A Pályázati Központ munkatársai megkezdték a honlap új tartalmának kialakítását. Az
egyetem munkatársai naprakész információkat találhatnak különösen
- a nemzetközi, különösen a H2020 illetve a hazai felhívásokról,
- a kutatás- fejlesztés politika nemzetközi és hazai híreiről és
- a haza és nemzetközi pályázatok eredményeiről
A honlap elérhetősége továbbra is a http://pik.elte.hu

Aktuális pályázati felhívások
Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumának pályázata
Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma szeptember 16-i benyújtási
határidővel pályázatot írt ki magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves
hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai
táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési
programok – megvalósítására. A kollégium saját hatáskörében a szakmai program
(konferencia, előadás, szimpózium stb.) anyagát tartalmazó kísérőkiadványok megjelentetését
is támogatni kívánja, amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. A pályázati felhívás
letölthető
a
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/szepirodalomismeretterjesztes_150916#2 címen.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázó részére kötelező saját forrást
a kollégium nem ír elő. Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet, mértékét a
felhívás részletezi. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat
másolatát.
Pályázni lehet irodalmi és ismeretterjesztő
1. programra/rendezvényre,
2. programsorra, amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó,
3. programra/rendezvényre/programsorra és kísérő kiadványa megjelentetésére
Kísérő kiadvány megjelentetésére csak a felhívás időszaka alatt lezajló
programokhoz/rendezvényekhez kapcsolódóan, a fenti 3. kategóriában lehet. A kiadvány
megjelenésének végső határideje a pályázati felhívás szerinti befejezési határnap. Kísérő
kiadvány támogatására önállóan pályázatot benyújtani nem lehetséges. A kereskedelmi
forgalomba nem kerülő, 3 ívnél nagyobb, ingyenes kiadványok megjelentetésének
támogatásához Betétlap kötelező mellékletét szükséges kitölteni.
Egy pályázó a fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati
adatlapon.
A Kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni,
amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a

megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati
cél leírásában kifejtésre kerül/nek.
A pályázatokat csak az NKA online pályázati rendszerén keresztül lehet benyújtani,
kinyomtatni és postán beküldeni nem szükséges, így a végleges pályázat formai és pénzügyi
ellenőrzésére nincs lehetőség. A pályázatot ennek ellenére az ELTE EPER-ben rögzíteni kell.
Az online benyújtás előtt a kari aláírásokkal ellátott EPER pályázati adatlapot, a
tervezett költségvetést ellenőrzésre és jóváhagyásra szeptember 14-ig várjuk a Pályázati
Központba. A feltöltendő banki igazolást a költségterv elfogadása után a Pályázati Központ
munkatársai szkennelve küldik meg a pályázni szándékozóknak. Kérjük, a költségvetés
jóváhagyása előtt a pályázatot ne véglegesítse.
Amennyiben még nem rendelkezik hozzáféréssel és pályázni szándékozik, a regisztráció
mielőbbi megkezdésére van szükség.

Megnyílt az ERC Strating Grant pályázati felhívása
2015. július 29-én megjelent az ERC Strating Grant, melynek célja fiatal kiváló kutatók
támogatása, hogy felépítsék önálló kutatócsoportjukat, melynek vezetői lesznek.
Pályázat benyújtásának határideje:
Rendelkezésre álló keretösszeg:
Projektek futamideje:
Projektek maximum támogatása:

2015. november 17. 17h.
485 millió EUR
max. 5 év
1 500 000 EUR 5 évre, további max. 500 000 EUR
kérhető ún. start-up költség címén, akkor, ha I. a kutató
(PI) az EU-ba vagy a H2020-hoz társult állam
valamelyikébe költözik az ERC projekt megvalósítása
céljából; II. nagy értékű eszköz beszerzésére, III. nagy
infrastruktúra hozzáférésre van szükség.

Fontos befogadási kritérium továbbá, hogy a kutatónak 2016. január 1-ét megelőző min. 2max. 7 éven belül kellett megszereznie az első PhD fokozatát.
Mivel az ERC felhívásaiban a mobilitás megvalósulása nem feltétel, ezért ELTE-n dolgozó
kutató vagy Magyarország más felsőoktatási intézményében vagy akadémiai
kutatóintézetében dolgozó kutató is benyújthatja a projektet úgy, hogy az ELTE lesz a
befogadó intézmény.
A kiírással kapcsolatos további információk: ERC_StartingGrant

Posztdoktori ösztöndíj lehetőség Svájcba a H2020 Marie Sklodowska-Curie
COFUND program keretében
Az École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) és együttműködő partneregyetemei
valamennyi tudományterületről várják tapasztalt kutatók jelentkezését 24 hónapos
posztdoktori ösztöndíj programukra.
A benyújtási határidő: 2015. október 1.
További információk a Marie Curie COFUND fellowship honlapon találhatók.

Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ pályázati felhívása
A Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ (International Research Center for
Japanese Studies, Nichibunken) pályázati felhívást tett közzé a 2017-2018-as akadémiai évre
vendégkutatói pozíciók betöltésére. Különböző kutatási területekről várják vendégkutatók
jelentkezését, akik a 2017. áprilistól 2018. márciusig terjedő időszakban, általuk kialakított

éves kutatási program alapján kívánnak dolgozni, általuk vezetett kutatócsoporttal. Várhatóan
két vendégkutató támogatására kerül sor.
Pályázni 2015. október 31-ig lehet, a pályázat eredményéről 2016. március 31-ig értesítik a
pályázókat.
További információk a http://research.nichibun.ac.jp/en/ címen találhatók.

Innovatív Gyógyászati közös technológiai kezdeményezés (IMI JTI) új
pályázati felhívása
Megjelent az innovatív gyógyászati közös technológiai kezdeményezés (IMI JTI) 5. pályázati
felhívása.
A projektek a H2020 és az Európai Gyógyszergyártók Szövetségének
finanszírozásával valósulnak meg, ezért a kiírt témák igazodnak a nagy gyógyszergyártók
igényeihez. A kiírásban pontosan meghatározásra kerültek a témák, a munkacsomagok, az
elvárt eredmények. A beadás két lépcsős, az első lépcső beadási határideje: 2015. október
13. 17. óra. Az első fordulóban kiválasztott rövid projektleírások kerülnek meghívásra a
második fordulóba.
Részletes információk a kutatási tématerületekről: IMI topics
A beadás elektronikus, az IMI elektronikus beadási rendszerén keresztül lehet benyújtani a
pályázatokat.
További információk az IMI honlapján találhatók: IMI 5. calls

Pályázat svájci PhD ösztöndíj elnyerésére
A Svájci Államszövetség pályázatot hirdet külföldi diákok számára PhD ösztöndíj elnyerésére
a Federal Commission for Scholarships for Foreign Students (FCS) program keretében. A
svájci egyetemek vagy intézetek egyikébe szóló, maximum három éves ösztöndíjra
valamennyi tudományterület posztgraduális hallgatói jelentkezhetnek.
A benyújtási határidő 2015. október 15.
További információk:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02675/index.html?lang=en

A Nemzeti Tehetség Program felsőoktatási intézményeket érintő pályázatai
NTP-FTH-15 - Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő
programok támogatása
Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell
valósítania:
- Szervezeti/intézményi társadalmi felelősségvállalási koncepció kidolgozása, amely
legalább három olyan, fiatal felnőtt tehetségeket érintő tevékenységet tartalmaz, ami
hosszabb távon is fenntartható (pl.: jótékonysági/karitatív életminőséget javító;
szociális; generációk közötti együttműködést, esélyteremtést elősegítő; önkéntes
programok.)
- Műhelyek, témalaborok kialakítása, amelyek során tárgyiasult alkotásnak kell
létrejönnie (pl. prezentáció, bemutató, portfólió, rövidfilm, kézzel fogható tárgy,
szellemi termék, stb.)

Kötelezően választandó kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább
egyet meg kell valósítania:
- Hazai és nemzetközi hálózat, feltérképezése, kialakítása fiatal felnőtt tehetségek
bevonásával.
- Fiatal felnőtt tehetségek által írt elemzések, publikációk, tanulmányok közreadása.
- Olyan élménynapok szervezése, amelyek során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a
szervezet/intézmény mindennapjaiba.
A pályázatok támogatására a rendelkezésre álló keretösszeg 55 000 000 Ft, pályázatonként
legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz
saját forrás biztosítása nem kötelező. Az ELTE központilag egy, valamint karonként egy-egy
pályázatot nyújthat be utóbbi esetben az Egyetem kötelezettségvállalásával.
A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a következő címen:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program123/
NTP-TV-15 Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása
A pályázat célja a 2015/2016. tanévben általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és
szakiskolai tanulók számára meghirdetett azon országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó
tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása, amelyek teljes körűen
megfelelnek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 184.§-ban foglalt
követelményeknek
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 150 000 000 Ft, pályázatonként
legalább 750 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz
saját forrás biztosítása nem kötelező. A felhívásra egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a következő címen:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program123/
NTP-HHTDK-15 - Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására
A pályázat célja a felsőoktatási intézményekben és karaikon működő, TDK-műhelyek
támogatása. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 85 000 000 Ft,
pályázatonként legalább 500 000 Ft, legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a pályázathoz
saját forrás biztosítása nem kötelező. Az ELTE központilag egy, valamint karonként egy-egy
pályázatot nyújthat be, utóbbi esetben az Egyetem kötelezettségvállalásával.
A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a következő címen:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program160/
NTP-SZKOLL-15 - A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (NTPSZKOLL-15).
A pályázat célja: az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok tevékenységének
támogatása. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 000 Ft,
pályázatonként legalább 750 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a
pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázatot a szakkollégium nyújthatja be
az ELTE kötelezettségvállalásával.
A felhívás és a pályázati dokumentáció letölthető a következő címen:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program163/
A Nemzeti Tehetség Program nyílt felhívásainak beadási határideje szeptember 11.
A pályázatok online benyújtásúak, a pályázati anyagot kinyomtatni és postán beküldeni nem
szükséges, így a végleges pályázat formai és pénzügyi ellenőrzésére nincs lehetőség. A

pályázatot ennek ellenére az ELTE EPER-ben rögzíteni kell. Az online benyújtás előtt az
aláírt EPER pályázati adatlapot, a tervezett költségvetést és a kitöltött lehatárolási
nyilatkozatot ellenőrzésre és jóváhagyásra, illetve aláírásra szeptember 7-ig várjuk a
Pályázati Központba (PÁK).
A feltöltendő központi dokumentumokat (ELTE Alapító okirat, létezést igazoló dokumentum,
aláírási címpéldány) és az aláírt lehatárolási nyilatkozatot a költségterv elfogadása után a
PÁK munkatársai szkennelve küldik meg a pályázni szándékozóknak.

A már közzétett, de továbbra is aktuális felhívások
Visegrádi Alap pályázati felhívásai
Small grants
- cél: határon átnyúló együttműködés kialakítása a visegrádi országokkal a kultúra,
tudomány és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása és idegenforgalom terén;
- max. 6 hónapos projektek kerülnek támogatásra;
- a projekt költségvetése nem haladja meg a 6 000 EUR-t;
- támogatási intenzitás: 80%
- beadási határidő: 2015. december 1.
- konzorciumban kell a pályázatokat benyújtani. A konzorciumot legalább 3 különböző
V4 ország intézményének kell alkotnia.
- a
kiírással
és
a
beadással
kapcsolatos
további
információ:
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
Standard grants
- cél: projektek megvalósítása a kultúra, tudomány és kutatás, oktatás, fiatalok
mobilitása terén. Míg a small grant az együttműködés kialakítását támogatja, a
standard grant már a tényleges projektek megvalósítását.
- max. 12 hónapos projektek kerülnek támogatásra;
- projektek mérete: min. 6 001 EUR
- támogatási intenzitás: 80%
- beadási határidő: 2015. szeptember 15.
- a 2015. évre vonatkozóan 2,2 millió EUR támogatás kerül megítélésre (figyelembe
véve a 2015. április 15-i beadási határidőt is)
- a
kiírással
és
a
beadással
kapcsolatos
további
információ:
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
Visegrad University Studies Grant
-

-

cél: kiemelkedő egyetemi kurzusok vagy diplomaprogramok kialakítását és elindítását
célozza meg, melyek kifejezetten a V4 országcsoporthoz kapcsolódó specifikus témát
ölel fel.
beadási határidő: 2015. november 10.
támogatás mértéke: 10 000 -40 000 EUR
2015. év költségkerete: 280 000 EUR
a
kiírással
és
a
beadással
kapcsolatos
további
információ:
http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/

COST pályázati lehetőség
A COST (európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén) célja multi- és
interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a
konzorciumban résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferencia,
workshop-ok és nyári iskolák szervezését támogatja.
A projektek bottom-up jellegűek, vagyis nincsenek előre meghatározott kiírások. Bármely
tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium
által. A pályázatokat 9 ún. domain-ben lehet benyújtani.
Évente kétszer szervez bírálatot a COST, az őszi forduló beadási napja szeptember 8. Az
ezt követően beérkező pályázatok majd a 2016. tavaszi fordulóban kerülnek bírálatra.
További információ: http://www.cost.eu/participate

Melinda Gray Ardia Environmental Foundation
Melinda Gray Ardia Környezetvédelmi Alapítvány pályázatot tett közzé környezeti nevelési
programok (Environmental Curricula Grants) fejlesztésére, bevezetésére, illetve tesztelésére.
A támogatási program célja, hogy az oktatókat holisztikus szemléletmódú környezeti nevelési
programok kidolgozására ösztönözzék, integrálják a tanterven kívüli és a tantermi oktatást,
valamint egyesítsék az alapvető ökológiai elveket és problémamegoldást.
Pályázható összeg: maximum 1500 USD
A pályázatra való jelentkezéshez először egy maximum 1 oldalas előjelentkezési lapot kell
PDF formátumban, e-mailen keresztül a következő címre küldeni: info@mgaef.org. A tárgy
rovatba írják bele: “PRE-PROPOSAL”.
Előjelentkezési lap beadási határideje: 2015. szeptember 13.
Ezt követően az Alapítvány kiválasztja azokat a szervezeteket, amelyeket érdemesnek talál
arra, hogy a teljes pályázati anyagukat benyújtsák.
A teljes pályázat beadási határideje: 2015. szeptember 28.
A felhívásról részletesebben a Melinda Gray Ardia Environmental Foundation honlapján
tájékozódhatnak: http://www.mgaef.org/grants.htm

A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális felhívások
H2020 Keretprogram - Science with and for Society alprogramjának
pályázati felhívásai
A program célul tűzte ki a tudomány és a társadalom közötti hatékony együttműködés
kiépítését, a fiatal tehetségek toborzását a tudomány számára, valamint a tudományos
kiválóság párosítását társadalomtudattal és a társadalmi felelősségvállalással.
pályázati felhívás

téma

Call for making science
education and careers
attractive for young people

innovative ways to make science
education and scientific careers
attractive to young people
EURAXXES outreach to industry
Pan- European public outreach:
2015.09.16. 17h

Call for integrating Society in

beadási
határidő
2015.09.16 17h

felhívás
keretösszege
10 500 000 €

22 000 000 €

Science and Innovation

Call for developing
governance for the
advancement of responsible
research and innovation

Call for promoting gender
equality in research and
innovation

EU prize for Women
Innovators

exhibitions and science cafés
engaging citizens in science
Knowledge Sharing Platform
On-line Mechanisms for
knowledge based policy advice
Supporting structural change in
research organisation to promote
responsible research and
innovation
responsible research and
innovation in industrial context
innovative approach to release
and disseminate research results
and measure their impact
estimating the costs of research
misconduct and the socioeconomic benefit of research
integrity
evaluation of initiatives to
promote gender equality in
research policy and research
organisations
support to research organisations
to implement gender equality
plans

2015.09.16 17h

5 500 000 €

2015.09.16. 17h

9 000 000 €

2015.10.20. 17h

180 000 €

További információ található a https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/science-and-society címen

H2020 Keretprogram – Marie Skłodowska-Curie Akciók - Egyéni
ösztöndíjak (Individual Fellowships) IF
A pályázat célja tapasztalt kutatók (vagy PhD fokozattal rendelkező kutatók függetlenül a
PhD megszerzésének időtartamától vagy az MSc/MA megszerzésétől számított legalább 4
évet teljes állásban eltöltött kutató) karrierfejlesztésének elősegítése, innovatív kutatási
projekt megvalósítása egy választott fogadóintézményben.
Projektek futamideje: minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (Globális ösztöndíj: + 12
hónap kötelező visszatérési időszak)
Alprogramok:
Európai ösztöndíjak – European Fellowships
Célja: Európán belüli vagy harmadik országból Európába irányuló kutatói mobilitás
támogatása, képzés kutatási projekt megvalósításán keresztül.
Standard Európai Ösztöndíj
Reintegrációs panel: kutatók harmadik országból való visszatérésének és reintegrációjának
támogatása.
Karrier újrakezdési panel: kutatói karrier újrakezdésének támogatása hosszabb szünet után.
Globális ösztöndíjak – Global Fellowships
Célja: Európából harmadik országba irányuló kutatói mobilitás támogatása, képzés kutatási
projekt megvalósításán keresztül.
Kötelező egy éves visszatérési szakasz egy EU tagállam vagy társult ország
fogadóintézményébe.

Finanszírozás
Marie
SkłodowskaCurie Action

Kutatói költség-egység
(Researcher Unit Cost) (€)
[kutató/hónap]

intézményi költség-egység
(Institutional Unit Cost) (€)
[kutató/hónap]

Megélhetési Mobilitási
Családi
Kutatási,
Menedzsment
hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás
képzési és
és rezsi
(Living
(Mobility
(Family
hálózatépítési (Management
allowance*) allowance)
allowance)
költségek
and
(Research,
overheads)
training and
networking
costs)
IF
4 650
600
500
800
650
* Országszorzóval (correction coefficient) módosítva. Az országszorzó a munkaprogramban
található.
Határidő: 2015. szeptember 10. 17:00
További
információk
a
következő
címen
olvashatók:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-if-2015.html
A felhívás az ELTE EPER rendszerben megtalálható, a belső benyújtási határidő 2015.
augusztus 28.

H2020 Keretprogram - Pályázat biotechnológiai innovációs projektek
támogatására - H2020-BBI-PPP-2015-1
A pályázat célja olyan új és versenyképes bioalapú értékláncok kialakítása, amelyek felváltják
a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt.
A pályázat keretében az alábbi témákban várják a pályázatokat:
 BBI.VC1.F1: From lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals,
materials or ethanol (A lignocellulózos alapanyagoktól a modern biológiai alapú
vegyszerekig, anyagokig vagy etanolig)
 BBI.VC2.F3: Valorisation of cellulose into new added value products (Az új
hozzáadott értékű termékekre vonatkozó cellulóz valorizáció)
 BBI.VC4.F3: Innovative processes for sugar recovery and conversion from Municipal
Solid Waste (MSW) (Innovatív eljárások a cukor kivonására és átalakítására települési
szilárd hulladékokból )
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15. 17h
A felhívás szövege és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek itt:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020bbi-ppp-2015-1-1.html

CALLS FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT
ERC-2015-POC
A támogatás maximális mértéke 150 000 EUR, a, azonban az ERC elvárása, hogy a projekt
12 hónap alatt befejezésre kerüljön, azonban azon projektek érdekében, melyek hosszabb
előkészítést igényelnek, 18 hónapra kerülnek megkötésre a szerződések.

A támogatás mértéke 100%
Csak olyan kutató adhatja be a projektet, akinek támogatott ERC projektje volt, hiszen a cél
az ERC által támogatott projekt keretében létrejött eredmények innovációs potenciáljának
megvizsgálása.
Beadási határidő: 2015. október 1. 17h
ERC Proof of Concept

GREEN VEHICLES 2015 - H2020-GV-2015
Két altémában lehet a projekteket benyújtani:
1. Powertrain control for heavy duty vehicles with optimised emission
2. Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and
the grid
Beadási határidő: 2015. október 15. 17h
további információ: Green Vehicle

FET-OPEN
NOVEL
IDEAS
FOR
RADICALLY
NEW
TECHNOLOGIES - H2020-FETOPEN-2015-CSA és FET-OPEN - NOVEL
IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES -H2020-FETOPEN2014-2015-RIA
A FET Open pályázati felhívásra az Európai Bizottság olyan projekteket vár, melyek bottom
up jellegűek. A nagyon kockázatos, áttörő jellegű kutatások finanszírozása a cél. Nem gyors
piaci eredményt várnak, hanem, hogy hosszú távon teljesen átformálja a gondolkodást és
radikálisan új, jövőbeni technológiák kerülhessenek kialakításra ICT alapú projektek
megvalósítása révén.
Beadási határidő: 2015. szeptember 29. 17h
további információ: FET Open CSA és FET Open RIA

Svájci Nemzeti Tudományos Alap - "Promotion of young scientist in
Eastern- Europe"
A Svájci Nemzeti Tudományos Alap meghirdette a "Promotion of young scientist in EasternEurope" programját, mely olyan kiváló fiatal kutatókat céloz meg, akik legalább két évet
töltöttek Svájcban doktori vagy posztdoktori kutatás keretében, doktori fokozatuk
megszerzése a beadást megelőző 3-5 évben történt meg, és karrierjüket valamely keleteurópai országban kívánják folytatni.
A felhívásra bármely tudományterületről nyújtható be pályázat.
A támogatást kutatásához, illetve kutatócsoportjának kialakításához a kutató kapja meg. A
pályázat benyújtásához a befogadó intézmény támogatása szükséges.
A projekt megvalósításának időtartama: minimum 36 hónap - maximum 60 hónap. A
támogatás mértéke: 625 000 CHF. A támogatási keretösszeg: 5 000 000 CHF, így
megközelítőleg 8 projekt támogatásával számol a Svájci Nemzeti Tudományos Alap.
Az előregisztráció határideje: 2015. augusztus 30.
A beadási határidő: 2015. október 5.
A projekt legkorábban 2016. augusztus 1-én kezdődhet meg.

A programról további információ olvasható a következő címeken: Svájci Nemzeti Alap és
Svájci Nemzeti Alap_young scientist
A pályázati szándék jelzését folyamatosan, de legkésőbb szeptember 23-ig várjuk a Pályázati
Központba, a palyazat@rekthiv.elte.hu címre.

Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett
pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatásra
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot írt ki kutatók számára az
Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási
programokhoz
kapcsolódóan,
projektjük
magyar
fogadóintézményben
történő
megvalósításának elősegítésére. A pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett
támogatási programokban (Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) és Advanced
Grant (AdG)) részt vett, a második pályázati körbe jutott, de ott támogatást nem nyert kutatók
és befogadó intézményeik számára támogatást nyújtva elősegítse a kutatási program
magyarországi megvalósulását.
A program az ERC 2014. és 2015. évi felhívásaira benyújtott pályázatok esetében vehető
igénybe. A pályázatot a kutató és a kutatóhely együttesen nyújthatja be, az ELTE abban az
esetben is lehet fogadó kutatóhely, ha a második fordulóba jutott ERC pályázatot a kutató más
intézményben kívánta megvalósítani.
A pályázat forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, keretösszege a 2105-ös
évre 300, 2016-ra 150 millió forint, a teljes időszakban várhatóan legfeljebb 10 pályázat kerül
támogatásra. A pályázatok futamideje 18 hónap lehet, a maximálisan kérhető támogatás 45
millió Ft.
A pályázatok benyújtása 2015. június 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de
legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges.
A pályázatról további tájékoztatás a http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu15/erc-hazai-tamogatas címen található.

A Canon Alapítvány kiváló kutatók számára írt ki ösztöndíj pályázatot
A pályázatokat európai vagy japán kutatók nyújthatják be bármely tudományterületről. A
pályázóknak legalább MSc/MA diplomával kell rendelkezniük, amelynek megszerzésétől a
pályázat benyújtásáig maximum 10 év telt el (kivételes esetben megengedett a 10 év kitolása).
Az európai kutatók japán fogadóintézményekben, a japán kutatók pedig európai
fogadóintézményekben valósíthatják meg projektjeiket. A projektek megkezdésének
leghamarabbi időpontja: 2016. január 1.
A projektek időtartama: min. 3 hónap- max. 1 év
Támogatás mértéke: 22 500 – 27 500 euro/ év
Beadási határidő: 2015. szeptember 15.
További információ található a http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
címen.

Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia posztdoktori kutatási
program
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló programra a pályázatok benyújtási
határnapjai: 2015. szeptember 30 és december 31.
A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott.
További információk a http://www.prestige-postdoc.fr/ címen találhatók.

A pályázati felhívások összefoglaló táblázata
pályázati felhívás
ERC Strating Grant pályázati felhívása

beadási határidő
2015. november 17. 17h.

Posztdoktori ösztöndíj lehetőség Svájcba a
H2020 Marie Sklodowska-Curie COFUND
program keretében
Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató
Központ pályázati felhívása
Innovatív Gyógyászati közös technológiai
kezdeményezés (IMI JTI) új pályázati
felhívása
NTP-FTH-15 - Fiatal felnőtt tehetségek
társadalmi felelősségvállalását elősegítő
programok támogatása

2015. október 1.

NTP-TV-15
Nagy
hagyományú
és
szakmailag elismert versenyek támogatása
NTP-HHTDK-15 - Hazai Tudományos
Diákköri műhelyek támogatására
NTP-SZKOLL-15 - A felsőoktatásban
működő szakkollégiumok támogatása (NTPSZKOLL-15).
Visegrad Fund- Small grants
Visegrad Fund- Standard grants
Visegrad University Studies Grant

2015. szeptember 11.

COST pályázati lehetőség
Melinda
Gray
Ardia
Foundation

2015.október 31.
2015. október 13. 17. óra.

2015. szeptember 11.

2015. szeptember 11.
2015. szeptember 11.

2015. december 1
2015.szeptember 15.
2015.november 10.

2015.szeptember.08.
Environmental Előjelentkezési lap beadási határideje: 2015.
szeptember 13.
A teljes pályázat beadási határideje: 2015.
szeptember 28.
Call for making science education and 2015.szeptember.16. 17:00
careers attractive for young people
Call for integrating Society in Science and 2015.szeptember.16. 17:00
Innovation
Call for developing governance for the 2015.szeptember.16. 17:00
advancement of responsible research and
innovation
Call for promoting gender equality in 2015.szeptember.16. 17:00
research and innovation
2015.szeptember.16. 17:00
EU prize for Women Innovators
H2020 Keretprogram – Marie Skłodowska- 2015. szeptember 10. 17:00
Curie Akciók - Egyéni ösztöndíjak

(Individual Fellowships) IF
Pályázat
biotechnológiai
innovációs 2015. szeptember 15. 17:00
projektek támogatására - H2020-BBI-PPP2015-1
ERC PROOF OF CONCEPT -2015-POC
2015. október 1. 17:00
GREEN VEHICLES 2015 - H2020-GV2015. október 15. 17:00
2015
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR
RADICALLY NEW TECHNOLOGIES H2020-FETOPEN-2015-CSA
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR
RADICALLY NEW TECHNOLOGIES H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA
Svájci Nemzeti Tudományos Alap "Promotion of young scientist in EasternEurope"

2015. szeptember 29. 17:00

2015. szeptember 29. 17:00
Az
előregisztráció
határideje:
augusztus 30.
A beadási határidő: 2015. október 5.

2015.

Pályázat svájci PhD ösztöndíj elnyerésére
beadási határidő: 2015. október 15.
Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) folyamatos, legkésőbb 2016. december 31.
kutatók számára meghirdetett pályázataihoz
kapcsolódó hazai támogatásra
Canon Alapítvány ösztöndíja kiváló kutatók 2015. szeptember 15.
számára
Prestige
(FP7/Marie
Curie-COFUND) 2015.szeptember 30. és december 31.
francia posztdoktori kutatási program

Eredmények
OTKA Alapkutatási és Nemzetközi együttműködésben végzett pályázatok
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) nyilvánosságra hozta
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) mint jogelőd szervezet által
közzétett, és 2014. december 14. és 2015. február 5. között benyújtott kutatási témapályázatok
eredményét.
Az ELTE kutatói által benyújtott 145 Alapkutatási pályázatból 48, a benyújtott 4 NN
pályázatból 1 nyert el támogatást.

Elnyert pályázatok száma (db)
Alapkutatási
NN
összesen
K
PD
8
7
0
BTK
15
1
0
0
EJC
1
1
0
0
IK
1
4
0
0
PPK
4
1
1
0
TÁTK
2
16
9
1
TTK
26
Összesen 31
17
1
49
Kar

Támogatási összeg (EFt)
Alapkutatási
NN összesen
K
PD
162 442 102 598
0 265 040
3 660
0
0
3 660
21 040
0
0
21 040
77 760
0
0
77 760
7 716 15 660
0
23 376
431 844 153 897 15 810 601 551
704 462 272 155 15 810 992 427

A támogatott ELTE pályázatok részletes listája letölthető a következő címen:
http://pik.elte.hu/tamogatottpalyazatok
A tavalyi évhez képest mind a nyertes pályázatok számának, mind az elnyert támogatás
tekintetében egy jelentős növekedés figyelhető meg. Az idén egyetemünk kutatói több mint
kétszer annyi támogatást kaptak, mint a tavalyi évben. 2014-ben az ELTE kutatók részére
megítélt támogatás 422 millió forint volt, szemben az idei évi közel 1 MRD forintos
támogatásával.

H2020 program
A „Négy komplex modell” című MSCA-RISE pályázat (témavezető: Garay József, TTK
Biológiai Intézet) 16 200 EUR támogatást nyert el.
A kutatás célja egy komplex optimális táplálék-keresési játék kifejlesztése, amelyben
figyelembe veszik az időkényszereket és a szekvenciális döntéseket.
A kutatási és innovációs kutatócserét támogató program megerősíti a kutatási partnerségeket
az EU tagállamok/társult országok és az Európán kívüli országok részvételével.

Erasmus + program
A „Kora gyermekkori inkluzív nevelés” című pályázat F. Lassú Zsuzsa (TÓK
Neveléstudományi Tanszék) témavezetésével 20 050 EUR támogatást nyert el.
A projekt célja a kora gyermekkori nevelés területén működő közoktatási és felsőoktatási jó
gyakorlatok adaptálása, a meglévő felsőoktatási és élethosszig tartó tanulási programok
átültetése különböző képzési területekre. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a
kisgyermeknevelés és óvodapedagógia területén vesz részt a projektben tudástranszferrel,
képzési anyagok kidolgozásával, kipróbálásával és disszeminációjával.
A Dr. Király Miklós (ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék)
témavezetésével benyújtott „A nemzetközi magánjog egységesítésének perspektívái az
Európai Unióban” című, az Erasmus+ Jean Monnet alprogramra benyújtott pályázat 26 863
EUR támogatásban részesült.

Shoah Research, Education & Documentation Grants pályázat
A Csepeli György (TÁTK Szociálpszichológia Tanszék) témavezetésével benyújtott
„Rendszerváltások és a zsidó közösségek 1848-1956” címmel benyújtott pályázat 30 00
USD támogatásban részesült.

A Pályázati Központ címe:
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 13.
E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu
Vezetője:
Dr. Ajkay Adrián, igazgató
Telefon: 411-6500 /2177
Email: ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu
Munkatársaink
Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály
dr. Gulyás Ágnes, osztályvezető
Telefon: 411-6500 /2186, Email: gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu
Buzás Krisztina, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2864, Email: buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
Förhécz Ágota, pályázati asszisztens
Telefon: 411-6500 /2173, Email: forhecz.agota@kancellaria.elte.hu
Mező Angéla, pályázati referens (projektfenntartási szakaszban lévő pályázatok)
Telefon: 411-6500/ , E-mail: mezo.angela@kancellaria.elte.hu
Szabó Adrienn, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2861, Email: szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály
Plesoczki Mihály, osztályvezető
Telefon: 411-6500 /2778, Email: plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu
Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2630, Email: csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu
Gyarmati Erika, pénzügyi referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok)
Telefon: 411-6500 /2061, Email: gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu
Kovács Zsuzsanna, pénzügyi referens (OTKA pályázatok)
Telefon: 411-6500 /8271, Email: kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu
Kucsma Gabriella, (OTKA pályázatok)
Telefon: 411-6500/ , E-mail: kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu
Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring
Telefon: 411-6500/ , E-mail: molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu
Érdemes követni facebook oldalunkat, ahol rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az
aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem
oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről.

