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PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS FRISS 
HÍREK 

2020.03.02. 
 

Kedves Munkatársaink! 
A legújabb lehetőségeket gyűjtöttük össze Önnek kutatásai fejlesztése, támogatása érdekében. 

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 
Tisztelettel, 

az Innovációs Központ és a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda munkatársai 
 

HAZAI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
Pályázat a gyermekkórházak és a fogyatékos gyermekek gondozására szakosodott 
intézmények részére 
Pályázat célja: Gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos helyzetű gyermekeket segítő 
intézmények segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájuk fejlesztése.  
Egy-egy pályázó maximum bruttó 1 millió Ft összegig nyújthat be pályázatot megelőzést, gyógyítást, gondozást, 
rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására.  
Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatoknak legkésőbb 2020. március 8-ig kell beérkezniük az alapítvány 
honlapján lévő elektronikus felületen.  
Bővebb információk: http://www.victoriaagyermekekert.hu/palyazati-kiirasok 
 

MTA – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  
Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott 
alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat 
valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható. 
Az ösztöndíj havi összege 124.500,- Ft, elnyerhető ösztöndíjak várható száma 160.  
Beadási határidő: Rögzítési határidő: 2020. március 6. 12:00.  
Papír alapú dokumentumok beadási határideje: 2020. március 11. 
Bővebb információ: https://mta.hu/bolyai-osztondij/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-
kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2020-ban-110318 
 

KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
EFSD / Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award Programme 
The programme is intended to identify outstanding clinical and basic scientists in European diabetes research at 
a critical stage in their career. Support them in their transition to a tenured academic appointment in diabetes 
research in Europe.   
Applications can be made by any paid-up member of EASD having received their highest academic degree (PhD, 
MD) not more than 10 years before the start of the award but not yet holding a tenured academic Faculty 
appointment.  
Awards (to both clinicians and basic scientists) will be made in a total amount of Danish Kroner (DKK) 5 million 
(~ €670,000) to be paid to the awardee’s institution in 5 annual installments of DKK 1 million (~ €130,000). 
Deadline date: 2 March 2020. 
Other informations: http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/108-efsdnovo-nordisk-
foundation-future-leaders-award-programme.html 
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EFSD and Sanofi European Pilot Research Grants for Innovative Measurement of 
Diabetes Outcomes 
The EFSD/Sanofi European Pilot Research Grants are intended to help develop innovative means to document 
and validate novel parameters indicative of long-term benefits for patients with diabetes. 
They are now seeking pilot proposals for innovative definition and measurement of outcomes in diabetes. 
Proposals may include, but need not be limited to, the validation of behavioural, biological, and disease 
management metrics to complement HbA1c in defining the quality of the long term management of diabetes. 
Research will be supported through the award of pilot grants, each of up to Euro 100,000 
Deadline date: 2 March 2020. 
Other informations: http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/95-efsd-and-sanofi-european-
pilot-research-grants-innovative-measurement-diabetes-outcomes 
 

EFSD and Sanofi European Research Programme in Macrovascular Complications 
EFSD and Sanofi have established this programme to encourage new projects aimed at advancing current 
knowledge in this field.  
Grants are offered for basic or clinical mechanistic studies. For the former, innovative studies including use of 
advanced stem cell approaches will be particularly welcome whereas studies involving classical animal models 
of macrovascular disease will not be considered for funding.  
Research will be supported through the award of grants, each of up to Euro 100,000 for basic and/or clinical 
projects.  
Deadline date: 16 March 2020. 
Other informations: http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/94-efsd-and-sanofi-european-
diabetes-research-programme-macrovascular-complications.html 
 

NEURON ERA-NET " Sensory Disorders” – neurológiai eredetű érzékszervi betegségek 
A „NEURON ERA” legújabb nemzetközi felhívását "Sensory Disorders" címmel hirdette meg. A kiírás fókuszában 
idén a neurológiai eredetű érzékszervi betegségek állnak.  
Támogatási keret: hazai partnereket az NKFIH támogatja, összesen 300 000 EUR keretből.  
Beadási határidő: az előpályázatok beadási határideje 2020. március 10. 
A nemzetközi pályázat feltételeiről bővebb információ: https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php 

Partnerkeresési lehetőség: https://www.neuron-eranet.eu/en/926.php 

További információ kérhető: Dr. Horváth Klára (NKFIH) klara.horvath@nkfih.gov.hu  +36 1 896 374848  
 

EGYÉB TÁMOGATÁSOK, KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK 
 
EIT Jumpstarter pre-accelerator programme as the 2019 Best Association Training 
Initiative in Europe 
EIT Jumpstarter recognized as the 2019 Best Association Training Initiative in Europe, is one of the widest cross-
industrial programmes designed for early-stage innovators who want to gain traction and jumpstart their 
business. If you are an innovator in the following domains: healthcare, agri-food, raw materials, energy, 
manufacturing or urban mobility with an innovative business idea, then this programme is perfect for you. EIT 
Jumpstarter is open to students, PhDs, researchers or entrepreneurs.  
Budget: up to €10 000. 
Deadline date: 2020. március 15. 
Other informations: https://www.lyyti.fi/reg/Jumpstarter-2020 
 

FameLab – a világ egyik vezető tudomány-kommunikációs versenye 
A FameLab, a világ egyik vezető tudománykommunikációs versenye, melynek célja, hogy megtalálja a tudomány 
új arcait, akik a 21. század közönsége számára inspirálóan és izgalmasan tudnak beszélni fontos témákról.  
A versenyre természettudományi, műszaki, orvosi vagy matematikai témával foglalkozó diákok, kutatók vagy 
tanárok jelentkezését várják. Az elődöntők 2020. március 30-31-én lesznek Budapesten és Pécsett. 
Jelentkezési határidő: 2020. március 16. 
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Jelentkezés: https://www.britishcouncil.hu/programok/oktatasi/famelab 
Bővebb információk: https://mta.hu/famelab/famelab-magyarorszag-2020-110299 
További információ kérhető: Tarján Edina Programmes manager, Education and Culture British Council, +36 30 
494 2249, edina.tarjan@britishcouncil.hu 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Dilemmák és megoldások a fejüknél összenőtt bangladesi ikrek szétválasztó műtéte 
során 
Az "EDUVITAL - Vas utcai délutánok" eseménysorozat keretében kedd délutánonként érdekes előadások 
kerülnek megrendezésre a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán. Az ETK-Eduvital program 
keretében a következő előadást március 3.-án Dr. Valálik István idegsebész főorvos a „Dilemmák és megoldások 
a fejüknél összenőtt bangladesi ikrek szétválasztó műtéte során” címmel fogja megtartani. A rendezvényről 
szóló meghívó-, valamint a programsorozat keretében tervezett előadások a hírlevél mellékletét képezik. 
Előadó: Dr. Valálik István Ph.D. – idegsebész főorvos, címzetes egyetemi docens.  
Időpont: 2020. március 3. 15:00 Helyszín: 1088 Budapest, Vas u. 17. 335. terem. 
 
HORIZONT 2020 NMBP Információs Nap 
A rendezvény célja a Horizont 2020 program felhívásaiban történő magyar pályázói részvétel növelése és 
versenyképesség erősítése.  
A rendezvény tervezett tematikája: 

 gyakorlati információk a H2020 pályázati portál használatáról, 

 konzorciumépítési és pályázatírási technikák, 

 jogi-pénzügyi tanácsok, 

 az NMBP tématerület speciális felhívásai, 

 az NKFI Hivatal egyéb nemzetközi pályázatai. 
Időpont: 2020. március 5. 10:00-15:00. 
Helyszín: NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 231-es terem (Klauzál utcai bejárat). 
További információk: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-2020-nmbp-informacios-nap 
 

Mint-a-Parlament - Az Országgyűlés törvényhozó munkáját modellező rendezvény, 
felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára 
A program célja, hogy a hallgatók testközelből ismerhessék meg a törvényhozó munkát, a törvényhozás 
menetét és az országgyűlési képviselők munkáját. A hallgatók a program során kiegészíthetik elméleti 
ismereteiket és kipróbálhatják magukat a képviselők szerepében. 
Helyszín: Országház (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) 
Időpont: 2020. április 16. 
Jelentkezés: 2020. március 13. (péntek) 9:00-ig. 
Bővebb információk a mellékelt részletes programban találhatóak. 
 

Nemzetközi konferencia az egyetemi rangsorokról (ELTE) 

Az egyetemi rangsorokról rendeznek konferenciát az ELTE-n 2020. április 1-én és 2.-án, amelyen a nemzetközi 
egyetemi világ meghatározó társadalomkutatói elemzik új szempontok alapján a rankingek működét és melyre 
a globális rankingek vezetői reflektálnak kerekasztal-beszélgetéseken. 
A konferencia kezdeményezője és szervezője az ELTE PPK FTI Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportja, 
szakmai partnerek az International Ranking Expert Group (IREG), valamint az MTA PE Budapest Rangsor 
Kutatócsoport. A résztvevők számára kedvező regisztrációs díjat tudnak biztosítani a szervezők.  
Időpont: 2020. március 31. (nyitófogadás), április 2. (záróebéd).  
Bővebb információ és jelentkezés: http://ranking.elte.hu/ranking-conference/ 
 

New EITHEALTH challenges and tasks has open 3 recruitments: 
 Regional Manager for Portugal: https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/02/EIT-Health-InnoStars-

Regional-Manager-Portugal.pdf  
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 Regional Manager for Hungary: https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/02/EIT-Health-InnoStars-
Regional-Manager-Hungary.pdf  

 Project Manager for Poland: https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/02/EIT-Health-InnoStars-
Innovation-Project-Manager-Poland.pdf  

Hope to be able to compile new InnoStars team members by high-quality and relevant commitment. 
If you have any questions or any further clarification is needed, contact: 
Mikołaj Gurdała 
EIT Health InnoStars Innovation and Regional Manager  
E-mail: mikolaj.gurdala@eithealth.eu  Web: www.eithealth.eu 
Phone: +48 507 455 306 Twitter: @MikolajGurdala 
 

HAMAROSAN ZÁRÓDÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: 

2020. március 26. IMI2 Innovative Medicines Initiative 2 - Call 18 

2020. április 01. 
EFSD Research 

Award Programme 
EFSD/Boehringer Ingelheim European Research Programme on "Multi-
System Challenges in Diabetes" 

2020. április 15. 
EFSD Research 

Award Programme 
EFSD Future Leaders Mentorship Programme for Clinical Diabetologists 

2020. április 15. 
EFSD Research 

Award Programme 
European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) Albert Renold 
Travel Fellowship Programme 

2020. november 30. ERA-NET 
ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi 
pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek 
támogatására  

Folyamatos IPARJOG_15 
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét 
szolgáló tevékenységek támogatása 

 

Elérhetőségeink: 
Innovációs Központ és Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda 
Semmelweis Egyetem 
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 3. emelet 
Telefon: (+36-1) 459-1589 
E-mail: innov@semmelweis-univ.hu  
http://semmelweis.hu/innovacio 
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