
Kína - ösztöndíj tanulmányútra, kutatásra 

Kiíró: Tempus Közalapítvány 

Határidő: 2015.12.01 

Érvényes: 2015.12.01 

Tárgymutató: ösztöndíj, tanulmányút, kutatás - Kína 

Pályázhat: kutatók, MA/MSc diplomával rendelkezők 

Ország: Kína 

Támogatottak: kutatók, MA/MSc diplomával rendelkezők 

Célok: kutatás, továbbképzés 

Tudományterület: valamennyi tudományág 

Támogatások formája: ösztöndíj, szállás, útiköltség támogatás 

Ösztöndíj időtartama: 1-10 hó/fő 

Szükséges nyelvtudás: kínai, angol 

Korhatár (alsó-felső): a China Scholarship Council felhívása alapján (jellemzően 0-50 év) 

Ösztöndíj keret: kb. 20 hó* 

Pályázati határidő: 2015. 12. 01 
 

Pályáztató szervezet: Tempus Közalapítvány 

Pályáztató címe: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Pályáztató email címe: lilla.lakatos@tpf.hu 

Pályáztató telefonszáma: +36 1 237 1300 

Pályáztató URL-je: http://www.tka.hu 

 

Tanulmányút Kínában valamennyi tudományterületen végzett szakemberek számára 

felsőoktatási intézményekben, illetve kutató intézetekben történő továbbképzés, kutatás 

céljából a 2016-2017-os tanévben. 

 

Az ösztöndíjas utak megvalósításához magas szintű kínai vagy angol nyelvtudás szükséges. 

 

A fogadó fél - a hatályos munkaterv függvényében - szállást, 1700 yüan/hó (senior 

kutatóknak 2000 yüan/hó) ösztöndíjat, egészségbiztosítást, kutatási díj megfizetése alóli 

mentességet biztosít. A magyar fél útiköltség-támogatást ad, melynek összege 123 000 Ft. 

Emellett ösztöndíj-kiegészítés adható, melynek összege havi 50 400 Ft. 

 

A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatók azon intézmények, amelyek kínai állami 

ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat, kutatókat. A fogadó intézményt tehát innen lehet 

választani. 

 

Az online rendszerbe feltöltött pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:  

 

1. magyar nyelven és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett nyelvek 

egyikén: 

- szakmai önéletrajz (Europass formátumban kell a CV-t feltölteni, hogy adott esetben 

továbbítható legyen a fájl, de az online rendszerben az önéletrajzi alapadatokat ki kell tölteni), 

- részletes munkaterv (tervezett szakmai program) 

- tudományos publikációk jegyzéke (csak 1 hónapnál hosszabb tanulmányút esetén) 

http://www.tka.hu/
http://www.csc.edu.cn/


- nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító 

bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges 

nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi 

lektorátusa, tanszéke is igazolhatja). 

- ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert hazai vagy külföldi szakembertől eredeti 

aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet 

meg a munkahelyi vezetővel, témavezetővel. 

 

2. csak magyar nyelven: 

- oklevél/indexmásolat 

- munkáltatói ajánlás: munkahelyi vezető támogató levele (hallgatók esetében témavezető 

támogató levele); Munkahelyi vezető alatt az adott intézmény belső szabályzata szerinti 

vezetőt értjük. Nem alkalmazotti státuszban lévőknek ezt a dokumentumot nem szükséges 

benyújtaniuk. 

 

3. angolul vagy a fogadó ország nyelvén és angol fordítással: 

- a külföldi fogadó intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott 

fogadólevele. A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadónyilatkozatok 

beszerzése a pályázó feladata. 

 

*Az ösztöndíjkeret a munkatervben szereplő többi ösztöndíjtípus keretének kihasználtságától 

függ. 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/007CF1C21D6570CCC1257EFA0039AF9A?

OpenDocument  

  

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/007CF1C21D6570CCC1257EFA0039AF9A?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/007CF1C21D6570CCC1257EFA0039AF9A?OpenDocument


Magyar-francia kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) 

együttműködés támogatása (TÉT_15_FR) 

Program meghirdetése: 

2015. november 02. 

Végső beadási határidő: 

2015. december 21. 

A pályázati felhívás célja: 

A magyar-francia tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások 

ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási 

és tartózkodási költségeikhez. 

A támogatható célkitűzések köre: 

A pályázati felhívás keretében az alábbi, kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek 

támogathatóak. 

 Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózkodása, a projekttel 

kapcsolatos országon belüli utazása;  

 magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban történő) kiutazása, 

tartózkodása; 

 a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése; 

 részvétel nemzetközi konferencián. 

A magyar és a francia partnerintézmények megállapodása alapján a támogatás prioritási 

területei: 

Jelen relációban a magyar és a francia partnerintézmények az élet- természet- és műszaki 

tudományokon belül nem jelöltek meg külön prioritási területeket. 

A pályázók köre: 

 Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság 

fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem 

tartozik az EVA hatálya alá; 

 költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 

amennyiben kutatóhelynek minősül; 

 jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-

profit szervezet; 

 közalapítvány; 

 egyházi jogi személy. 

A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak. 

A támogatás egyéb fő feltételei: 

 A pályázónak – a nyilvánosság tájékoztatásán kívül – a projekt futamideje alatt az 

alábbi háromból legalább két kötelező vállalást teljesítenie kell: 

a. nemzetközi publikáció megjelentetése; 

b. nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel; 



c. PhD hallgató, posztdoktor vagy fiatal kutató bevonása a projektbe. 

 A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható. 

 Az egyes relációk esetében érvényes részletszabályokat minden esetben a Pályázati 

Felhívás Kiegészítése tartalmazza. 

Rendelkezésre álló forrás: 

Az NKFI Hivatal 20 millió forint támogatást biztosít az NKFI Alap terhére a pályázat 

finanszírozására. 

Igényelhető támogatás felső határa: 

Legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető projektenként. 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázatokat a később (várhatóan novemberben) megjelenő kitöltő programmal ellátott 

elektronikus űrlapon és az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell 

beküldeni. (A pályázat kizárólag elektronikus benyújtása nem elegendő!) 

Levelezési cím: 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! 

A MAGYAR – FRANCIA TéT pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől – 

2015. december 21-ig lehetséges. A kitöltő program megjelenéséről 

a www.nkfih.gov.hu honlapon ad tájékoztatást az NKFI Hivatal. 

 

 

Forrás: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-francia-tet/magyar-francia-

ketoldalu  

  

http://nkfih.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-francia-tet/magyar-francia-ketoldalu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-francia-tet/magyar-francia-ketoldalu


Magyar-argentin kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) 

együttműködés támogatása (TÉT_15_AR) 

Program meghirdetése: 

2015. november 02. 

Végső beadási határidő: 

2015. december 21. 

A pályázati felhívás célja: 

A magyar-argentin tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások 

ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási 

és tartózkodási költségeikhez. 

A támogatható célkitűzések köre: 

A pályázati felhívás keretében az alábbi, kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek 

támogathatóak. 

 Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózkodása, a projekttel 

kapcsolatos országon belüli utazása;  

 magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban történő) kiutazása, 

tartózkodása; 

 a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése; 

 részvétel nemzetközi konferencián. 

A magyar és az argentin partnerintézmények megállapodása alapján a támogatás prioritási 

területei: 

 agrár- és élelmiszeripari technológiák, 

 biotechnológia. 

A pályázók köre: 

 Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság 

fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem 

tartozik az EVA hatálya alá; 

 költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 

amennyiben kutatóhelynek minősül; 

 jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-

profit szervezet; 

 közalapítvány; 

 egyházi jogi személy. 

A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak. 

A támogatás egyéb fő feltételei: 

 A pályázónak – a nyilvánosság tájékoztatásán kívül – a projekt futamideje alatt az 

alábbi háromból legalább két kötelező vállalást teljesítenie kell: 

a. nemzetközi publikáció megjelentetése; 

b. nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel; 



c. PhD hallgató, posztdoktor vagy fiatal kutató bevonása a projektbe. 

 

 A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható. 

 Az egyes relációk esetében érvényes részletszabályokat minden esetben a Pályázati 

Felhívás Kiegészítése tartalmazza. 

Rendelkezésre álló forrás: 

Az NKFI Hivatal 50 millió forint támogatást biztosít az NKFI Alap terhére a pályázat 

finanszírozására. 

Igényelhető támogatás felső határa: 

Legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető projektenként. 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázatokat a később (várhatóan novemberben) megjelenő kitöltő programmal ellátott 

elektronikus űrlapon és az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell 

beküldeni. (A pályázat kizárólag elektronikus benyújtása nem elegendő!) 

Levelezési cím: 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! 

A MAGYAR – ARGENTIN TéT pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől – 

2015. december 21-ig lehetséges. A kitöltő program megjelenéséről 

a www.nkfih.gov.hu honlapon ad tájékoztatást az NKFI Hivatal. 

 

Forrás: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-argentin-tet/magyar-argentin  

  

http://nkfih.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-argentin-tet/magyar-argentin


Magyar-osztrák kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) 

együttműködés támogatása (TÉT_15_AT) 

Program meghirdetése: 

2015. október 20. 

Végső beadási határidő: 

2015. december 21. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) Együttműködés 

Támogatása 2015 - TÉT_15 felhívás szövege módosult. A módosított felhívás itt érhető el.  

A pályázati felhívás célja: 

A magyar-osztrák TéT együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban 

részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási 

költségeikhez. 

A támogatható célkitűzések köre: 

A pályázati felhívás keretében az alábbi, kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek 

támogathatóak. 

 Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózkodása, a projekttel 

kapcsolatos országon belüli utazása;  

 magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban történő) kiutazása, 

tartózkodása; 

 a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése; 

 részvétel nemzetközi konferencián. 

A magyar és az osztrák partnerintézmények megállapodása alapján a támogatás prioritási 

területei: 

 Élettudományok 

 Agrártudományok 

 Műszaki tudományok 

 Biotechnológia 

 Környezet- és energetikai tudományok 

A magyar – osztrák kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés keretein belül 

fontos célkitűzés továbbá az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar 

részvétel bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az 

aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes 

Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő 

tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók részvételét célzó pályázatok. 

A pályázók köre: 

 Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság 

fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem 

tartozik az EVA hatálya alá; 

 költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 

amennyiben kutatóhelynek minősül; 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/tet-15-at/csomag/ketoldalu-tudomanyos


 jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-

profit szervezet; 

 közalapítvány; 

 egyházi jogi személy. 

A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak. 

A támogatás egyéb fő feltételei: 

 A pályázónak – a nyilvánosság tájékoztatásán kívül – a projekt futamideje alatt az 

alábbi háromból legalább két kötelező vállalást teljesítenie kell: 

a. nemzetközi publikáció megjelentetése; 

b. nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel; 

c. PhD hallgató, posztdoktor vagy fiatal kutató bevonása a projektbe. 

 

 A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható. 

 Az egyes relációk esetében érvényes részletszabályokat minden esetben a Pályázati 

Felhívás Kiegészítése tartalmazza. 

Rendelkezésre álló forrás: 

Az NKFI Hivatal 20 millió forint támogatást biztosít az NKFI Alap terhére a pályázat 

finanszírozására. 

Igényelhető támogatás felső határa: 

Legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető projektenként. 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázatokat a később (várhatóan novemberben) megjelenő kitöltő programmal ellátott 

elektronikus űrlapon és az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell 

beküldeni. (A pályázat kizárólag elektronikus benyújtása nem elegendő!) 

Levelezési cím: 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! 

A MAGYAR – OSZTÁK TéT pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől – 

2015. december 21-ig lehetséges. A kitöltő program megjelenéséről 

a www.nkfih.gov.hu honlapon ad tájékoztatást az NKFI Hivatal. 

 

Forrás: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/tet-15-at/magyar-

osztrak-tet   

http://nkfih.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/tet-15-at/magyar-osztrak-tet
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/tet-15-at/magyar-osztrak-tet


Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás / 

GINOP-2.3.3-15 

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Határidő: Folyamatos 

Érvényes: 2017.10.15 

Tárgymutató: kutatási infrastruktúra megerősítése 

Pályázhat: magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező: 

- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, 

- egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, 

- állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok 

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet(ek) vállalják, hogy: 

- Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő szféra számára 

nemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására 

alkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvételt 

lehetővé tevő, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásához vagy korszerűsítéséhez. 

A Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája kiemelt fontosságúnak tartja a hazai 

kutatási infrastruktúra (KI) jelentős fejlesztését, így jelen Felhívás célja a hazai kutatóhelyek 

kutatási  

 

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi 

versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének 

támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, 

elmélyítését. 

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, 

építés vagy korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), 

amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban - így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő 

kutatási infrastruktúrákban - való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz 

lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, 

elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai 

tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. 

Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar 

részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és 

programjaiban való hazai részvétel növelésére. 

A konstrukció kiemelten támogatja a 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatban említett 

Kutatási Infrastruktúra c. dokumentumban megjelenő területeket  

 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 

milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-200 db. 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

- a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan 



támogatható), 

- a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap 

infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható), 

- projekt előkészítés (önállóan nem támogatható), 

- projekt menedzsment (önállóan nem támogatható), 

- tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem 

támogatható), 

- szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható). 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 

Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződéshatályba 

lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 

Önerő: Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a 

támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.  

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges. 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

- 2016. január 25. 

- 2016. október 10. 

- 2017. március 27. 

- 2017. október 15. 

 

További információkat és a támogató vélemény kiállításának feltételeit a NKFI Hivatal 

honlapján, a http://www.nkfih.gov.hu weboldalon teszi közzé.  

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és 

innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményének megléte önmagában még nem 

jelent garanciát a pozitív támogatási döntésre.  

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/467FFA0C0008BDE6C1257EAF00398141?O

penDocument  

 

 

  

http://www.nkfih.gov.hu/
http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/467FFA0C0008BDE6C1257EAF00398141?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/467FFA0C0008BDE6C1257EAF00398141?OpenDocument


 

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések / GINOP-2.2.1-15 

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Határidő: Folyamatos 

Érvényes: 2017.11.30 

Pályázhat:  

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok8, amelyek  

i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb 

tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson 

keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel 

rendelkezik, és  

ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és  

iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és  

iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep 

jogosult támogatási kérelem benyújtására).  

b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek 

megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri 

a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;  

c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. 

törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;  

d) egyházi felsőoktatási intézmények 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények 

között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések 

ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A 

Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő 

kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb 

szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban 

és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű 

problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás szerinti keretösszegből azon projektek 

kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

(továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.  

 

A rendelkezésre álló forrás  

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból 50 milliárd Ft. A támogatott 

támogatási kérelmek várható száma: 12-100 db.  

 



Támogatást igénylők köre  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség.  

A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban 

konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy 

nagyvállalkozás lehet.  
 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  

Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a 

támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A 

támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges.  

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra:  

- 2016. március 7.  

- 2016. október 31.  

- 2017. április 24.  

- 2017. november 30.  

 

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra. 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/2001F62FF002E086C1257ED50048B3AD?O

penDocument  

  

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/2001F62FF002E086C1257ED50048B3AD?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/2001F62FF002E086C1257ED50048B3AD?OpenDocument


Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - kiemelkedő kutatási műhelyek 

programjaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása / 

GINOP-2.3.2-15 

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Határidő: Folyamatos 

Érvényes: 2017.11.15 

Pályázhat: magyarországi székhellyel rendelkező:  

- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,  

- egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,  

- állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 

 

A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak 

érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények 

születhessenek meg.  

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy 

közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban 

Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.  

 

A rendelkezésre álló forrás  

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 

milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 - 80 db.  

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a 

támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A 

támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.  

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra:  

- 2016. február 15.  

- 2016. augusztus 8.  

- 2017. április 18.  

- 2017. november 15.  

 

A támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 2 

Mrd Ft.  

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető 

támogatási összeg 200 millió Ft. 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/97A615C94E157770C1257ED70033A6F7?O

penDocument    

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/97A615C94E157770C1257ED70033A6F7?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/97A615C94E157770C1257ED70033A6F7?OpenDocument


Kutatói ösztöndíj-lehetőségek a H2020 programon belül - lengyel 

Kiíró: National Science Center Poland 

Határidő: 2015.12.15 

Érvényes: 2015.12.15 

Pályázhat: minimum 4 év kutatói tapasztalat, PhD végzettség 

Ország: Lengyelország 

Támogatottak: minimum 4 év kutatói tapasztalat, PhD végzettség 

Célok: kutatás 

Tudományterület: valamennyi tudományág 

Támogatások formája: ösztöndíj 

Ösztöndíj időtartama: 12-24 hónap 

Szükséges nyelvtudás: n.a. 

Korhatár (alsó-felső): nincs 

Ösztöndíj keret: n.a. 

Pályázati határidő: 2015. 12. 15. 
 

Pályáztató szervezet: National Science Center Poland 

Pályáztató címe: ul. Królewska 57 30-081 Kraków, Poland 

Pályáztató email címe: polonez@ncn.gov.pl or zzeold@mfa.gov.hu 

Pályáztató telefonszáma: 00 48 12 341 9017 or 00 48 12 341 9139 

Pályáztató URL-je: http://www.eda.admin.ch/budapest ^Swiss Embassy 

 

Az egy- vagy kétéves lengyelországi kutatási lehetőség mind a humán-, mind a 

természettudományos területen tevékenykedők számára elérhető, a program keretében 

biztosított ösztöndíj (bruttó havi 4350 euró + esetleges egyéb jogcímek) a Nagykövetség 

véleménye szerint a kint tartózkodás költségét bőven fedezi. 

 

A programkiírásról az alábbi linken érhető el információ:  

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/polonez_presentation.pdf 

 

A pályázókat a varsói Magyar Nagykövetség készséggel tájékoztatja a részletekről és segíti 

akár a pályázat, akár a kint tartózkodásuk ideje alatt - bármilyen kérdés esetén Zeöld Zsombor 

(zzeold@mfa.gov.hu) készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére. 

  

http://www.eda.admin.ch/budapest
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/polonez_presentation.pdf


Simonyi Cambridge Ösztöndíj 

Kiíró: University of Cambridge 

Határidő: 2016.01.06 

Érvényes: 2016.01.06 

Tárgymutató: ösztöndíj, Simonyi Cambridge 

Pályázhat: magyar hallgatók 

Ország: Nagy-Britannia 

Célok: PhD tanulmányok 

Támogatások formája: ösztöndíj 

Ösztöndíj időtartama: 3 év 

Szükséges nyelvtudás: angol 

Korhatár (alsó-felső): nincs 

Ösztöndíj keret: n.a. 

Pályázati határidő: 2016. 01. 06. 
 

Pályáztató szervezet: University of Cambridge 

Pályáztató címe: 53 - 54 Sidney Street, Cambridge, CB2 3HX, United Kingdome 

Pályáztató email címe: cambridge.trust@admin.cam.ac.uk 

Pályáztató telefonszáma: +44 1223 338498 (University internal 38498) 

Pályáztató URL-

je: https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Hungary&submit=Search^Cambri

dge 

 

A Simonyi Cambridge Ösztöndíra tetszőleges témában pályázhatnak magyar hallgatók a 

Cambridge-i Egyetemen folytatott PhD-tanulmányaik finanszírozására. A Cambridge-i 

Egyetemen a PhD-képzés jellemzően három éves időtartamú. Az ösztöndíjak általában 

fedezik a képzés időtartama alatt a tandíjat és a havi stipendiumot.  

 

Pályázni közvetlenül a Cambridge-i Egyetem online felületén lehet a képzési kurzus 

kiválasztása után az online jelentkezési lap kitöltésével. A 2016/17-es tanévre a magyar 

hallgatók posztgraduális (PhD és mester) képzésekre történő jelentkezési határideje 2016. 

január 6. Ugyanakkor lehetnek szakonként eltérések a határidőket illetően, amely információ 

a Cambridge-i Egyetem honlapján megtalálható.  

 

A kapcsolódó hirdetmények itt találhatóak: 

https://www.cambridgetrust.org/scholarships/  

https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Hungary&submit=Search  

https://www.cambridgetrust.org/partners/charles-and-lisa-simonyi-fund-for-arts-and-sciences 

https://www.cambridgetrust.org/partners/pallas-athene-domus-animae-foundation 

http://www.graduate.study.cam.ac.uk/how-do-i-apply?ucam-ref=global-header 

 

https://www.cambridgetrust.org/scholarships/
https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Hungary&submit=Search
https://www.cambridgetrust.org/partners/charles-and-lisa-simonyi-fund-for-arts-and-sciences
https://www.cambridgetrust.org/partners/pallas-athene-domus-animae-foundation
http://www.graduate.study.cam.ac.uk/how-do-i-apply?ucam-ref=global-header

