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Tisztelt Érdeklődő! 

A legújabb lehetőségeket gyűjtöttük össze Önnek kutatásai fejlesztése, támogatása érdekében. 
Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

Tisztelettel, 
az Innovációs Igazgatóság munkatársai 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására 
2019-2.1.11-TÉT 
A pályázati felhívás célja: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás a 
résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és 
technológiai (TéT) együttműködés keretében folytatott kutatási projektek elindítását vagy a már létező 
együttműködés elmélyítését. 
A felhívás két alprogramból áll: 

 A francia és osztrák relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete 
által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI 
Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a 
relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít.  

 Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata 
birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát.   

A pályázatok benyújtása folyamatos, az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra:  

 2019. június 12. 16:00 
 2019. szeptember 26. 16:00 

A francia és osztrák relációk esetében pályázat kizárólag az első beadási határidőre adható be. 
További információ: http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tet-egyuttmukodes-2019-2111-
tet/palyazati-felhivas-2019-2111-tet  
 

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása 
2019-2.1.1-EUREKA 
A pályázati felhívás célja: A vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-
fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása, illetve ezen 
keresztül 

 a magyar vállalatok piacképességének növelése,  
 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,  
 a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek 

támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,  
 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

Önállóan támogatható tevékenység: alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés. 
A pályázatok elektronikus benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. június 20-án 14.00 óráig, illetve 2019. 
október 15-én 14.00 óráig lehetséges. Feltétel, hogy a 2019. június 20-ig benyújtott pályázat 2019. november 15-ig, 
a 2019. október 15-ig benyújtott pályázat 2020. március 30-ig EUREKA minősítést szerezzen. 
További információ: https://www.eurekanetwork.org/  
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2019-211-
eureka/palyazati-felhivas-2019-211-eureka  
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Stephen W. Kuffler Kutatási Ösztöndíj  
A pályázati felhívás célja: A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi hallgatók 
tudományos kutatási munkájának támogatására. A pályázaton – nemzetiségre való tekintet nélkül – azok a közép- 
és keleteurópai egyetemen alap- és mesterfokú vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók 
vehetnek részt, akik a 2018/19-es tanévben orvos- és élettudományi területen kutatómunkát végeznek és 
kutatásaikat a 2019/20-as tanévben is mint alap-, mesterfokú egyetemi hallgató vagy osztatlan képzésben 
résztvevő hallgató folytatják. 
Végső beadási határidő: 2019. április 30. 
További információ: http://www.kuffler.org/pics/2019felhivas/Kuffler%20palyazati%20felhivas%202019.pdf  
 

RENDEZVÉNY 
 

A jövő gazdasága a digitális világban: Innovatív megoldások a vállalati versenyképesség 
fokozásáért 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényének elsődleges célja, hogy tájékoztassa a jelenlévő 
vállalkozásokat az innováció jelentőségéről, annak a gazdaságban betöltött szerepéről. ( A rendezvényen való 
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.) 
Időpont: 2019. május 14. 09:00 - 15:00 
Helyszín: Belügyminisztérium - Márványaula, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 
Regisztráció: https://jelentkezes.mkik.hu/node/12891  
Jelentkezés határideje: 2019. május 9. 23:30 
További információ: https://jelentkezes.mkik.hu/node/12891  
 

EGYÉB 
 

Piaci trendek 
Az In-Part egy zártkörű közvetítő online platform, amely összeköti az egyetemeket és az ipari résztvevők K+F 
részlegeit. Az eheti legkeresettebb (medtech) technológiák elérhetők a 16. heti hírlevélben az alábbi honlapon: 
http://semmelweis.hu/innovacios-igazgatosag/technologia-transzfer/patsnap-es-inpart-kutatoi-tamogatas/  
 

Hamarosan záródó pályázati felhívások: 
2019. április 30. Call for HCEMM Research Group Leaders 

2019. április 30. Stephen W. Kuffler Kutatási Ösztöndíj 

2019. május 1. Belgiumi kiválósági ösztöndíj posztdoktor kutatók részére 

2019. május 6. PD_19 Posztdoktori kiválósági program pályázat 

2019. május 7. FK_19 Fiatal kutatói kiválósági program pályázat 

2019. május 9. ANN_19, SNN_19 Magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen 
alapuló kutatási témapályázat 

2019. május 9. K_19 Kutatási témapályázat 

2019. május 10. JSPS posztdoktori pályázat 

2019. május 24. AAL (Tevékeny és önálló életvitel) program 2019-es pályázati felhívása 

2019. május 31. K&H Gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat 

2019. május 31. MTA nemzetközi konferenciaszervezés támogatása 2019 

2019. május 31. MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) fiatal kutatók külföldi 
rendezvényeken való aktív részvételének támogatására - 2019 és 2020 első félév 

2019. június 6. ÚNKP 2019/20 Új Nemzeti Kiválóság program 

2019. június 12. 2019-2.1.11-TÉT Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

2019. június 20. 2019-2.1.1-EUREKA - EUREKA programban való magyar részvétel támogatása 

2019. június 30. Norvég Alap - Exchange of experience to facilitate knowledge transfer in effective 
operation of in-patient care 

2019. szeptember 26. 2019-2.1.11-TÉT Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

2019. október 10. Fulbright oktatói és kutatói ösztöndíjak 
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2019. október 15. 2019-2.1.1-EUREKA EUREKA programban való magyar részvétel támogatása 

2019. október 15. Praxispályázatok (háziorvos, fogorvos) 

2019. október 31. MTA egyszeri utazásokhoz nyújtott mobilitási támogatás 2019 

2019. december 1. BAYHOST ösztöndíjprogram 2019-2020 

2019. december 2. GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram 

2023. december 21. EUROLIFE Short-term Eurolife Research Exchanges 

2023. december 21. VEKOP-2.1.2-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram 

2023. december 31. GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram 

Folyamatos IPARJOG_15 Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló 
tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 

 

Elérhetőségeink: 
Semmelweis Egyetem, Innovációs Igazgatóság 

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 3. emelet 
Telefon: (+36-1) 459-1589 

E-mail: innovacio@semmelweis-univ.hu 
Web: http://semmelweis.hu/innovacios-igazgatosag/ 
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