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      PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS 

                     FRISS HÍREK 
                                2021.08.18. 

 
Kedves Munkatársaink! 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 

A Semmelweis Egyetem új adatai  

 
A Semmelweis Egyetem modellváltásával egyidejűleg megváltozott adatainak egy része már elérhető az 

alábbi linken: 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-betegjog/kozerdeku-adatok/ 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
  

Kooperatív Doktori Program - Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz KDP-2021 

 
A pályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen és/vagy az 

innováció területén kiemelkedő teljesítményt elért természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik:  

 a  pályázat benyújtása előtt a fogadó felsőoktatási intézmény által a 2021/2022. tanévre meghirdetett 

doktori képzésre 2021-ben bármely munkarendben felvételt nyertek és vállalják, hogy az ösztöndíjas 

jogviszony ideje alatt végig, folyamatosan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;  

 vagy a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében a fogadó felsőoktatási intézménnyel 

bármely munkarendben doktori hallgatói jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásáig a komplex 

vizsgát még nem teljesítették és vállalják, hogy az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt végig, 

folyamatos aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és: 

 Az ösztöndíjas jogviszony időszakában a Munkáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban állnak, amelynek keretében az ösztöndíjas a kooperatív ösztöndíjas 

időszak alatt teljes munkaidőben (napi nyolc óra), vagy részmunkaidő esetében legalább a teljes 

munkaidő 50%-ának megfelelő mértékben van foglalkoztatva. 

Az ösztöndíj összege nettó 400.000,- Ft/hó/fő.  

Az ösztöndíjast segítő, a pályázat megvalósításában közreműködő témavezető és szakértő szintén 

díjazásban részesül. Ennek értéke bruttó 240 000 Ft/hó. Ugyancsak támogatást kap az ösztöndíjast fogadó 

doktori iskola, amelynek összege 1 300 000 Ft/félév. 

Az ösztöndíjas időszak alatt a doktori hallgatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló Munkáltató kizárólag a Magyarországon a pályázat benyújtásakor székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező: 

 kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező 

intézménye,  

 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a 

KATA hatálya alá,  

 nonprofit szervezet lehet. 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-betegjog/kozerdeku-adatok/
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A pályázatot: 2021. július 12. – 2021. augusztus 31. 12.00 óra (CEST) között lehet benyújtani. 

Kizárólag elektronikus benyújtás lehetséges.  

A pályázat benyújtására a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ felületen történt regisztrációt követően van 

lehetőség. 

Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kdp-2021 

 

Tématerületi Kiválósági Program 2021 TKP2021 

 
Jelen pályázat a korábbi FIKP pályázat folytatásának tekinthető, így az egyetem központilag határozza meg 

a projekt fő vonalait a tudományos és az innovációs rektorhelyettes koordinálásában. 

A támogatható célkitűzések köre: Tématerületi kutatások, melyek három alprogram keretei között 

kerülhetnek lebonyolításra: 

- Egészség alprogram: Orvostudományi és állatorvos-tudományi kutatások, gyógyszerkutatások, 

biológia, biotechnológia, kémia, transzlációs medicina, agykutatás, rákkutatás, biztonságos 

élelmiszer, COVID-19 betegséggel és poszt-COVID szindrómával kapcsolatos klinikai kutatások 

stb. 

- Nemzeti kutatások alprogram: Kultúra és család; Biztonságos társadalom és környezet; Ipar és 

digitalizáció. 

- Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram: A polgári lakosság ellenségeskedések, valamint 

katasztrófákkal szembeni védelmét és biztonságát szolgáló megoldások fejlesztése (pl. 

kibervédelem, mesterséges intelligencia, szenzortechnológia és jelfeldolgozás, lézertechnológia, 

robotika, rádiótechnika, energiabiztonság, kognitív képességfejlesztés, egyéni kommunikáció 

fejlesztés, speciális körülmények között feladatot ellátó személy fizikai, fiziológiai állapotát javító 

fejlesztések és kutatások stb.) 

A kiírásra pályázatot magyarországi székhellyel rendelkező, kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő 

jogi személyek nyújthatnak be az alábbiak szerint: 

- a TKP 2020 IKA alprogramjában támogatásban részesült szervezetek, 

- állami, egyházi, valamint a Magyar Állam által alapított, közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítvány által fenntartott nem állami felsőoktatási intézmények vagy 

- kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, 

költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, valamint non-profit szervezetek. 

Az igényelhető támogatás mértéke: 

Egészség alprogram keretében: minimum 50 millió, maximum 2000 millió forint 

Nemzeti kutatások alprogram keretében: maximum 1000 millió forint. 

Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram keretében maximum 2000 millió forint. 

A támogatott programok futamideje:  Minimum 12 hónap, de maximum 2025. december 31-ig tartó időszak. 

Elektronikus benyújtás határideje: 2021. szeptember 15. 16:00 

Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/tkp2021 

 

ERC Advanced Grants TOPIC ID: ERC-2021-ADG 

  
ERC Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which 

they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. 

Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their 

scientific proposal. 

Size of ERC Advanced Grants: 

Advanced Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 500 000 for a period of 5 years (the 

maximum award is reduced pro rata temporis for projects of a shorter duration). 

https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kdp-2021
https://nkfih.gov.hu/tkp2021
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Budget year of 2021: 626 000 000 EUR Stages: single stage 

ERC Advanced Grant Principal Investigators are expected to be active researchers and to have a track record 

of significant research achievements in the last 10 years which must be presented in the application. 

The ERC actions are open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in 

any EU Member State or Associated Country. Principal Investigators may be of any age and nationality 

and may reside in any country in the world at the time of the application. 

The host institution must engage and host the Principal Investigator for at least the duration of the project, 

as defined in the grant agreement. It must either be established in an EU Member State or Associated 

Country as a legal entity created under national law, or it may be an International European research 

organisation, the European Commission's Joint Research Centre or any other entity created under EU law. 

Any type of legal entity, public or private, including universities, research organisations and undertakings 

can host Principal Investigators and their teams. 

Deadline date: 31 August 2021 17:00:00 Brussels time 

Other informations:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-

adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094

501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;

focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionPro

spect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanc

eOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTableP

ageState 

 

Izraeli posztdoktori ösztöndíj 
 

Az Izraeli Tudományos Akadémia és az Izraeli Felsőoktatási Tanács pályázatot hirdet kiváló nemzetközi 

posztdoktor kutatók számára, a nemzetközi tudományos együttműködések és világszínvonalú kutatások 

támogatása céljából. Az ennek szellemében meghirdetett “Excellence Fellowship Program for International 

Postdoctoral Researchers in Israel” című ösztöndíj program keretében a pályázat kiírói Izraelben folytatott 

élvonalbeli kutatásokra kívánnak lehetőséget nyújtani maximum 20 főnek, vezető kutatók irányításával. Az 

ösztöndíjra valamennyi tudományterületről várnak olyan jelentkezőket, akik négy évnél nem korábban 

szerezték meg PhD fokozatukat, és valamelyik izraeli egyetemen kutatnának természettudományok-

technológia-mérnöki tudományok-matematika (STEM) vagy bölcsészet- és társadalomtudományok 

területén. 

A jelentkezési határidő 2021. október 1. 

További információk a mellékelt tájékoztató anyagban, valamint az alábbi linkeken érhetőek el: 

Call for Applications – IASH Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers in Israel 

Application Form – IASH Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers in Israel 

 

Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant1 (ERC-2022-POC1) 

 
The ERC Proof of Concept Grants aim to facilitate exploration of the commercial and social innovation 

potential of ERC funded research and are therefore available only to Principal Investigators whose proposals 

draw substantially on their ERC funded research. 

All Principal Investigators in one of the main grants are eligible to participate and apply for an ERC Proof 

of Concept Grant. Principal Investigators in an ongoing main grant are eligible to apply to both Proof of 

Concept calls. Principal Investigators in a main grant that has ended less than 12 months before 1 January 

2021 are eligible to apply only to call ERC-2022-PoC1.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/IASH%20Foreign%20Postdocs%20Call%20for%20Applications%20-FINAL.pdf
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/FOREIGN%20POSTDOCS%20APPLICATION%20FORM%202022-2023-%20FINAL.docx
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Principal Investigators in a main grant that has ended less than 12 months before 1 January 2022 are eligible 

to apply to both calls ERC-2022-PoC1 and ERC-2022-PoC2. 

Budget: 25 000 000 

Stage: single stage 

Deadline date: 14 October 2021 17:00:00 Brussels time 

Other iformations: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-

poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=3109

4501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43

108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;progr

ammeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode

=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=t

opicSearchTablePageState 

 

COST Open call for proposals- Collection OC-2021-1 

 
COST provides networking opportunities for researchers and innovators in order to strengthen Europe’s 

capacity to address scientific, technological and societal challenges. 

In order to achieve its mission, COST has identified three strategic priorities: promoting and spreading 

excellence, fostering interdisciplinary research for breakthrough science and empowering and retaining 

young researchers and innovators. 

COST does NOT fund research itself, but supports networking via different tools such as meetings, short 

term scientific missions, training schools and dissemination activities part of COST Actions. COST invites 

proposals for Actions aiming at contributing to the scientific, technological, economic, cultural or societal 

knowledge advancement and development of Europe to close the gap between science, policy makers and 

society throughout Europe and beyond. 

Selected proposals for COST Actions will get a financial support in the range of EUR 129.000 p.a., normally 

for four years, subject to available budget. 

The 2021-1 Collection Date is set to 29 October 2021 at 12:00 (CET) – Noon. 

Other informations: https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-simple-one-step-

application-process/ 

 

Pályázati felhívás a poszt-COVID-jelenségek kutatására irányuló nagy kockázatú 

pályázatok benyújtására 
 

A pályázat célja olyan kutatások támogatása, melyek a koronavírus (COVID-19) okozta poszt-COVID-

jelenségek miatt fellépő egészségügyi, gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. problémák feltárására és 

megoldására keresnek válaszokat. 

A pályázatot benyújtó kutatónak PhD-fokozattal kell rendelkeznie. 

A pályázatra jelentkezhetnek a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő 

kutatóközpontokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez, alapító okiratuk szerint tudományos kutatási 

tevékenységet is végző más intézményekhez tartozó kutatók, egyénileg vagy kutatócsoporttal. 

A teljes támogatási időszak maximum 2 év, a teljes támogatás két évre tervezetten 400 M Ft, amelyből 

várhatón 6-12 pályázat támogatható. 

A támogatás intenzitás mértéke 100% 

A pályázatokat: 2021. július 30-tól 2021. november 30-ig lehet benyújtani. 

Bővebb információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-post-covid-jelensegek-

kutatasara-iranyulo-nagy-kockazatu-palyazatok-benyujtasara-111495 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-post-covid-jelensegek-kutatasara-iranyulo-nagy-kockazatu-palyazatok-benyujtasara-111495
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-post-covid-jelensegek-kutatasara-iranyulo-nagy-kockazatu-palyazatok-benyujtasara-111495
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Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s 

programokban való magyar részvétel ösztönzése 2021-1.2.3-EU_KP 
 

Megjelent a Horizont Európa programmal kapcsolatos konzorciumépítést támogató hazai pályázati felhívás. 

A felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és 

lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és 

külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató 

tevékenységek fejlesztését. 

Jelen felhívás keretében kizárólag konzorciumban megvalósuló nemzetközi projektben való részvétel 

előkészítése támogatható. 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség 

területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek. 

Támogatható tevékenységek: 

- Külföldi konzorciumi partner keresése érdekében külföldi konzorciumi partnerkereső vagy szakmai 

rendezvényen való részvétel, 

- Pályázat vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen 

történő részvétel, 

- Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés 

szervezése, 

- Koordinátor és/vagy munkacsomag vezető esetében jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás 

igénybevétele, pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése, pályázatírás, nyelvi lektorálás, 

külföldi pályázatírói tréningen való részvétel, 

- Szakmai szervezet munkájában való részvétel (tagdíj, utazási költségek). 

Igényelhető támogatás: 1 MFt - 2 MFt 

A korábbról ismert pályázathoz képest újdonság az átalányfinanszírozás: a pályázók egyösszegű 

(konzorciumi tag 1 millió Ft, konzorcium- vagy munkacsomag vezető 2 millió Ft) átalányfinanszírozást 

igényelhetnek a nemzetközi értékelés után a nyertes, vagy a pontszám 80%-át elérő minőségi pályázataik 

alapján. A nemzetközi eredmény alapján automatikusan történik a kifizetés a rendelkezésre álló keret 

kimerüléséig. 

Elektronikus benyújtás határideje: 2023. december 29. 

További információk: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-

reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas  

 

RENDEZVÉNYEK 

 

Hiánypótló Kutatói szalon előadás: Molekuláris onkológiai diagnosztika és személyre-

szabott terápia 

 
Dátum: 2021. 09.13. (hétfő) 16-18 óráig 

Helyszín: Semmelweis Szalon (1085, Budapest, Üllői út 26. I. em.)  

 

Előad:  

- Dr. Ferdinandy Péter – Megnyitó, Témabevezetés Tudományos és innovációs rektorhelyettes, 

Semmelweis Egyetem 

- Dr. Tímár József – Mutáns Ras gént hordozó daganatok kezelési lehetőségei: valóban célozhatatlan 

a Ras mutáció? Egyetemi tanár, II.sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas


6 
 

 

Cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26. 

Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 

E-mail: project@semmelweis-univ.hu 

Tel.: (06-1) 459-1552, (06-1) 459-1500/55438 

Web: http://semmelweis.hu/innovacio/ 

 

- Dr. Győrffy Balázs – Omikai adatok alkalmazása prognosztikus és prediktív onkológiai biomarkerek 

azonosítására Tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora, Bioinformatika Tanszék, Semmelweis 

Egyetem 

- Dr. Bödör Csaba – Személyre szabott terápiát támogató genomikai eljárások az 

onko(hemato)lógiában Molekuláris Diagnosztika részlegvezető, tudományos főmunkatárs, I. Sz. 

Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem 

- Dr. Peták István – Terápiás döntéstámogatás a precíziós onkológia klinikai alkalmazásában 

Tudományos főmunkatárs, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Semmelweis- Egyetem, 

Oncompass molekuláris farmakológus  

A rendezvény ideje alatt catering biztosított.  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs linket a mellékelten megküldött programban, 

illetve az alábbi QR kódon találja. Előzetes kérdések feltevésére is van lehetőség a regisztrációs lapon. 

 

 

 

 

 

 

Semmelweis Innovációs Nap  

 
Az évente megrendezésre kerülő rendezvény fő célja a kutatói, ipari és befektetői szférának lehetőséget 

biztosítani a közös gondolkozás, közös együttműködések kialakítására. A rendezvényen kiosztásra 

kerül a Semmelweis Innovációs Díj, amely célja, hogy a Semmelweis Egyetem elismerje azon kutatók, 

doktorjelöltek, doktoranduszok tevékenységét, akik az Egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során 

kiemelkedő innovatív tudományos kutatási eredményt, megoldást dolgoztak ki. 

Időpont: 2021. október 21. 

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ (Budapest IX. Tűzoltó u. 43-47.) 

Hevesy György előadóterme. 

A részletes információkat tartalmazó programot hamarosan megküldjük. 

 

EGYÉB HÍREK 
 

OTKA eredményhirdetés: 12 milliárd forint támogatás alapkutatási projektekre 

 
Országosan több, mint 330 kutató és kutatócsoport nyert összesen 12 milliárd forint támogatást az 

elkövetkező 3 vagy 4 évre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 

alapkutatási pályázatokon.  

Az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat megcélzó, úgynevezett OTKA-típusú programok a 

legkülönbözőbb kutatói kezdeményezésű projektek finanszírozásával, három pályázati kategóriában segítik 

a hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak szakmai fejlődését, eredményeit és nemzetközi 

elismertségét. 

A Semmelweis Egyetemen 30 nyertes pályázat (15 db K, 11 db FK és 4 db PD) van, összesen 1.184.566.000 

Ft támogatással. 

A nyertesek listája az alábbi linkeken érhető el: 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/sajtokozlemenyek/otka-eredmenyhirdetes-12 

 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/sajtokozlemenyek/otka-eredmenyhirdetes-12


7 
 

 

Cím: 1085 Budapest, Üllői út. 26. 

Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 

E-mail: project@semmelweis-univ.hu 

Tel.: (06-1) 459-1552, (06-1) 459-1500/55438 

Web: http://semmelweis.hu/innovacio/ 

 

Közlemény a fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmények megváltozott GFO 

kódjának rögzítésével kapcsolatban az EPTK rendszerben 

 
A fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmények a változás következtében az 599 GFO kód (Egyéb, 

jogi személyiségű nonprofit szervezet) helyett az 563 GFO kód (Egyéb alapítvány önálló intézménye), 

illetve az 552 GFO kód (Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye) alá 

kerültek besorolásra. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Elektronikus Pályázatkezelési Rendszerben (a továbbiakban: EPTK) 

kezelt alábbi konstrukciók esetében jelenleg csak az 599-es GFO kódot lehetséges kiválasztani a módosítási 

igény benyújtásakor: 

Pályázati felhíváso: 

 2018-2.1.10-TÉT-MC 

 2018-2.1.11-TÉT-SI 

 2018-2.1.12-TÉT-HR 

 2018-2.1.13-TÉT-FR 

 2018-2.1.15-TÉT-PT 

 2018-2.1.1-UK_GYAK 

 2018-2.1.7-UK_GYAK 

 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO 

 2019-1.3.1-KK 

 2020-1.2.1-GYAK 

Kérjük, hogy 599-es GFO kóddal ne nyújtsanak be a fenntartóváltás következtében beállt változások miatt 

módosítási kérelmet! Az EPTK felület újra paraméterezése folyamatban van, a hiba elhárítását követően 

haladéktalanul értesítjük Önöket. 

Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/fenntartovaltassal-

erintett-felsooktatasi-intezmenyek 

 

Enterprise Europe Network- partnerkereső profilok 
 

Figyelmébe ajánlom az Enterprise Europe Network üzleti és innovációs partnerkereső adatbázisából az 

alábbi válogatott bio-health-eHealth témájú partnerkereső profilokat. Amennyiben kapcsolatba szeretne 

lépni egy-egy profil tulajdonosával, kérem jelezze a lenti elérhetőségeken!  

Érdeklődését online is jelezheti a „Request more information" gombra kattintva regisztráció után. A "City" 

résznél kérem Budapestet és az HEPA-t válassza. 

Az adatbázis naponta frissül, ha az alábbiak között nem talál a szakterületének megfelelőt, kérem, böngéssze 

az adatbázist, szűkítse a keresést a megfelelő kulcsszavakkal! (https://een.ec.europa.eu/partners) 

K+F partnerkereső profil: 

UK-based SME with digital platform to prevent medication errors looking for partners for Eurostars 

application (RDUK20210621001) 

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 partner search: Spanish engineering company looks for partners to join 

an international consortium to develop fast deployed mobile laboratory and lead the infrastructure 

laboratories (RDES20210628001) 

Technológiai partnerkereső profilok: 

A French, medical device SME, specialized in advanced wound care is looking for an in vivo model of 

cutaneous infected wounds to evaluate the efficiency of a new disruptive and patented wound treatment in 

mammals (TRFR20210622001) 

Ukrainian R&D centre is looking for European and world research centres providing a range of training and 

internships for researchers (TRUA20210707001) 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/fenntartovaltassal-erintett-felsooktatasi-intezmenyek
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/fenntartovaltassal-erintett-felsooktatasi-intezmenyek
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e27f1ab2-1df0-4456-b519-822614599f72
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e27f1ab2-1df0-4456-b519-822614599f72
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f3be1bf-a910-4338-9b71-4cb608febe64
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f3be1bf-a910-4338-9b71-4cb608febe64
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f3be1bf-a910-4338-9b71-4cb608febe64
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee855ab1-f06b-4b20-bbcc-8a1f55a78265
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee855ab1-f06b-4b20-bbcc-8a1f55a78265
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee855ab1-f06b-4b20-bbcc-8a1f55a78265
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aba8d01f-ed9b-47be-b491-3700cd2c588e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aba8d01f-ed9b-47be-b491-3700cd2c588e
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Non-Invasive Brain Stimulation Techniques (tES) for rehabilitative treatment of various neuropsychological 

pathologies looking for partners (TOES20210602002) 

Belgian medical device company is looking for manufacturer of finishing ring (TRBE20210519001) 

Seeking manufacturing partner to integrate a micro-surgical tool into a medical catheter device 

(TRDE20210719001) 

Üzleti partnerkereső profilok: 

German company seeks suppliers of medical cannabis products under supplier or manufacturing agreement 

(BRDE20210706001) 

UK Company seeks a manufacturer for an ointment/balm (BRUK20210311001) 

 

Szabó Eszter Annavezető tanácsadó 

Enterprise Europe Network 

Ügyfélmenedzsment Osztály 

Tel: +36 (20) 250-1851 

www.enterpriseeurope.hu 

 

A közelmúltban SJR D1 folyóiratban megjelent Semmelweis Egyetemi közlemények  

 
Az alábbi linken tekinthetőek meg a Scimago Journal Rank szerinti top 10-be tartozó (D1-es) folyóiratokban 

megjelent, az utóbbi 2 hétben a Web of Science adatbázisba bekerült, Semmelweis Egyetemi meghatározó 

szerzős közlemények: https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs 

 

HAMAROSAN ZÁRÓDÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: 

 
2021. augusztus 31. KDP-2021 Kooperatív Doktori Program - Doktori 

Hallgatói Ösztöndíj 

2021. augusztus 31. ERC-2021-ADG ERC Advanced Grants  

 

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: project@semmelweis-univ.hu  

http://semmelweis.hu/innovacio 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa232e66-645b-4542-a05e-b76487d2809e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa232e66-645b-4542-a05e-b76487d2809e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53b464b7-3075-435e-9387-02ffa8e299e7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57c279a5-c88a-4567-b97d-3068a6b08a80
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0f69925-f740-4e70-9933-d979f70c7c02
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77e5538f-0e86-4fe1-a75f-04d579c0862f
http://www.enterpriseeurope.hu/
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

