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                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 

2022– Semmelweis Innovációs Díj felhívás 
 
2022-ban ismét pályázható a Semmelweis Egyetem Innovációs Díja. 
A tudás létrehozása mellett annak hasznosítása és disszeminációja is kulcsfontosságú elem a 
fejlődésben. Az Innovációs Központja várja bármely tudományterületről olyan TDK hallgatók, 
doktoranduszok és kutatók jelentkezését a Semmelweis Egyetemről, akik új, innovatív ötlettel, 
eredménnyel vagy elképzeléssel rendelkeznek. 
Az innováció fogalma tágan értelmezhető, tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, 
kereskedelmi műveletekre is vonatkozhat, amelyek eredményeként új vagy lényegesen 
módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre. 
Kategóriák és díjak: 
a leginnovatívabb TDK munkáért – bruttó 500 ezer Ft 
a leginnovatívabb PhD munkáért – bruttó 750 ezer Ft 
a leginnovatívabb kutató munkáért – bruttó 1,5 millió Ft 
Benyújtási határidő: 2022. június 22. (Szerda) 
Részletek az alábbi honlapon:  
https://semmelweis.hu/innovacio/innovaciomenedzsment/innovacios-dij/innovacios-dij-2022-
felhivas/ 
A Semmelweis Innovációs Díj pályázati felhívást és adatlapot mellékelten küldjük. 
 

Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatai 
 
Megjelentek az ÚNKP pályázati felhívásai. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori 
képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, 
akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói 
tevékenységet folytatnak.  
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, 
tehetséges hallgatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő 
Ösztöndíjtámogatás futamideje: 5 vagy 10 hónap 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 

https://semmelweis.hu/innovacio/innovaciomenedzsment/innovacios-dij/innovacios-dij-2022-felhivas/
https://semmelweis.hu/innovacio/innovaciomenedzsment/innovacios-dij/innovacios-dij-2022-felhivas/
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Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-
kutatoi-osztondij 
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 

 osztatlan vagy osztott mesterképzésben részt vevő első vagy felsőbb éves ösztöndíjasok 
esetén 100.000 Ft/hó/fő 

 osztatlan vagy osztott mesterképzésben részt vevő utolsó éves ösztöndíjasok esetén 
150.000 Ft/hó/fő 

Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-
hallgatoi-kutatoi-osztondij 
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés első két évében részt vevő tehetséges 
hallgatók. A II. kategóriában a doktori képzés második két évében részt vevő tehetséges 
hallgatók. 
Pályázat futamideje: 5, 7 vagy 12 hónap 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori 
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés plusz 1 évében részt vevő tehetséges 
hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium beadva). A II. kategóriában posztdoktorok, 
akik a PhD/DLA fokozatukat 2019. január 1. után szerezték. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 200.000 Ft/hó/fő 
Ösztöndíjtámogatás futamideje: Az I. kategóriában 6 vagy 12 hónap, a II. kategóriában 12 
hónap. 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel 
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar 
Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő   
Ösztöndíjtámogatás futamideje: 12 hónap. 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 30. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-
kutatoi-osztondij 
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos 
tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre 
jelentkező, elsőéves és másodéves tehetséges hallgatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő 
Ösztöndíjtámogatás futamideje: 5 vagy 10 hónap. 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 23. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-
megkezdo-kutatoi-osztondij 
A részletes útmutatót tartalmazó Rendkívüli hírlevelet hamarosan megküldjük. 
 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij
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PhD-hallgatók külföldi konferencián vagy tudományos továbbképzési kurzuson 
való részvételének támogatása 
 
Célja: A fiatal orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi posztgraduális kutatók 
bekapcsolása a nemzetközi tudományos életbe. A fiatal kutatóknak lehetőségük nyílik jövőbeli 
kutatási együttműködések, munkakapcsolatok kiépítésére, tanulmányutak tervezésére. 
Pályázhatnak: 
A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD és MD-PhD képzésében részt vevő fiatal kutatói 
A támogatás módja: 

 külföldi nemzetközi tudományos konferencia részvétellel kapcsolatos regisztrációs díj 
(on-line konferencia esetében is), útiköltség és szállásköltség. 

 az adott pályázat meghirdetési időszakban, egy PhD képzésben részt vevő hallgató csak 
egy külföldi nemzetközi tudományos konferencia részvételre vagy tanulmányútra kaphat 
támogatást 

 a támogatás terhére csak az egyetemi utazásszervezésen keresztül leadott utak 
finanszírozása lehetséges 

 A támogatás maximális összege: 300.000 Ft 
A pályázatot a Semmelweis Egyetem titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu e-mail címre kell 
elküldeni. 
A pályázatok beadásának határideje: 2022. május 15. 
Bővebb információk: https://semmelweis.hu/phd/2022/04/25/14295/ 
 

Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak a 2023-2024-es tanévre 
 
Az ösztöndíj továbbtanulási, illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely tudományterületen 
vagy művészeti ágban. 
A pályázók az Egyesült Államok bármelyik akkreditált egyetemét választhatják. 

 Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap), Visiting Student Researcher-
ek (VSR) esetén jellemzően 5 hónap. 

 Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2023 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 
2024 augusztusában fejezhető be. 

Követelmények:  
 Magyar állampolgárság (amerikai-magyar kettős állampolgárok nem pályázhatnak); 
 Magas szintű angol nyelvtudás (TOEFL vagy IELTS vizsga); 
 A pályázott témában legkésőbb 2022. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű 

diploma. 
 Aktív hallgatói jogviszony nem szükséges,a  jeléentkezésnek nincs felső korhatára. 

Pályázat beadási határidő: 2022. május 16. 
Bővebb információk: https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/ 
 

Summary of calls under the EU4Health program 
 
The EU4Health Programme represents an unprecedented level of financial commitment for the 
EU in health in comparison with previous health programmes. The Programme is EU's response 
to the current public health emergency that will make a significant contribution to the post-
COVID-19.The call covers the following topics: 

mailto:titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu
https://semmelweis.hu/phd/2022/04/25/14295/
https://ope.ed.gov/dapip/#/home
https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
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- EU4H-2022-PJ-01: Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of 
innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level (CR-
g-22-09.01/02/03) 
The duration of proposals should range between 12 and 36 months. 

- EU4H-2022-PJ-02: Call for proposals on prevention of NCDs – (other than cardiovascular 
diseases anddiabetes) (DP-g-22-06.05) 
The duration of proposals should range between 12 and 36 months. 

- EU4H-2022-PJ-03: Call for proposals on promoting mental health (DP-g-22-07.01/03) 
The duration of proposals should range between 24 and 36 months. 

- EU4H-2022-PJ-04: Call for proposals to support the implementation of the Regulation 
on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to 
joint health technology assessment activities (HS-g-22-20.01/02) The duration of 
proposals should range between 24 and 36 months. 

- EU4H-2022-PJ-05: Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for 
medical devices (HS-g-22-19.03) The duration of proposals should range between 12 and 
36 months. The duration of proposals should range between 12 and 36 months. 

- EU4H-2022-PJ-06: Call for proposals to provide training for health workforce, including 
digital skills (HS-g-22-15.01) The duration of proposals should range between 12 and 36 
months. 

- EU4H-2022-PJ-07: Call for proposals to support Member States and other relevant actors 
to implement relevant results of innovative public health research in relation to 
vaccination against COVID-19 (CP-g-22-03.01) The duration of proposals should range 
between 12 and 36 months. 

- EU4H-2022-PJ-08: Call for proposals to develop early warning features and guidance in 
the area of pricing through the EURIPID database, based on competition cases (HS-g-22-
17.01) The duration of proposals should range between 12 and 36 months. 

The available call budget is EUR 107 300 000. 
Deadline for submission of proposals: 24 May 2022 - 17:00:00 CET (Brussels) 
Other informations:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-
call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf 
 

L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért Program 
 
Az 1998-ban létrehozott L'Oréal-UNESCO a Nőkért és a Tudományért Program célja, hogy 
támogassa a női tudósok szakmai életútját és elhárítsa az útjukban álló akadályokat annak 
érdekében, hogy ők is szerepet játszhassanak korunk legnagyobb kihívásainak megoldásában. A 
program keretében létrehozott nemzetközi díj 2022. évi pályázati felhívására 2021. május 31-
ig lehet pályázni. 
A díjra jelölhető kutatónőkkel kapcsolatos feltételek: 

 a jelölt tudományos tevékenysége a nemzetközi tudományos közösség által elismert 
legyen, 

 a jelölt a tudományos kutatás aktív résztvevője legyen, 
 a jelölt a díjra vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazó dokumentum 1. 

mellékletében felsorolt, az élet- és környezettudományok valamely területén végezze 
munkáját. 

Az UNESCO  a javaslatokat az erre a célra létrehozott online platformon keresztül várja. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
https://unesco.hu/data/articles/107/1073/article-107333/2022_L_Oreal_UNESCO_For_Women_in_Science_International_Awards_Rules_and_regulations.pdf
https://www.forwomeninscience.com/
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Bővebb információk: https://unesco.hu/palyazatok/loreal-unesco-a-nokert-es-a-tudomanyert-
program-107333 
  

Digitális témájú, közvetlen európai uniós finanszírozású pályázatok 
 
Szíves figyelmükbe ajánljuk a következő, pályázható programokat: 
 

Program Felhívás Bővebb információk:  
Pályázat 
beadásának 
határideje 

Digitális 
Európa 

DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATE-
EDU — Promoting European 
innovation in education 

PDF  2022.05.17. 

Digitális 
Európa 

DIGITAL-2022-TRAINING-02-
SHORTCOURSES-Short term training 
courses in key capacity areas 

PDF  2022.05.17. 

Digitális 
Európa 

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-
CANCER-IMAGE, DIGITAL-2022-
CLOUDAI-02-TEF-MANUF, DIGITAL-
2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH, 
DIGITAL2022-CLOUD-AI-02-TEF-
AGRIFOOD, DIGITAL-2022-CLOUD-
AI-02-TEFSMART 

PDF  2022.05.17. 

Interregionális 
innovációs 
beruházások 
(I3) 

I3-2021-INV1-DIGIT: Innovation 
investments Strand 1 – DIGIT (Digital 
transition) 

PDF  2022.10.18. 

 

A Tempus Közalapítvány által kezelt, közvetlen európai uniós vagy hazai 
meghirdetésű, felsőoktatási intézmények részére elérhető pályázatok 
 
Felsőoktatási intézmények mobilitási pályázata (KA131, korábban KA103) 
Rövid leírás: A felsőoktatási Erasmus Charterrel (ECHE-vel) rendelkező hazai felsőoktatási 
intézmények vagy mobilitási konzorciumok pályázhatnak a programországok felsőoktatási 
intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre az Erasmus+ programban. A 
projektek hossza 26 hónap. Évente van felhívás, amire pályázhatnak az intézmények. 
Bővebb információk: 
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_mobilitasi_
palyazatok/felsooktatasi-intezmenyek-mobilitasi-palyazata-ka131-korabban-ka103 
Erasmus Felsőoktatási Charta akkreditációs pályázat 
Rövid leírás: Azok az intézmények, akik még nem rendelkeznek a 2021-2027 közötti 
programciklusra érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (Erasmus Charter for Higher 
Education, ECHE) pályázhatnak. 
Ahhoz, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények részt vehessenek az 
Erasmus+ programban meg kell felelniük az Erasmus Felsőoktatási Charta alapelveinek. Az 
akkreditáció megszerzésére évente lehet pályázni. 

https://unesco.hu/palyazatok/loreal-unesco-a-nokert-es-a-tudomanyert-program-107333
https://unesco.hu/palyazatok/loreal-unesco-a-nokert-es-a-tudomanyert-program-107333
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJHJOcXBUNDNCOTcxc1pKT2xhclM3VS5Yc0NvVTU4Sld5emhPdHR0YURxbnBCQVJ4Vk5kMnFl/digital2022skills02advanceddigitalskillspdf1644503327-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-training-02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cloud-ai-02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-call/2021/call-fiche_i3-2021-inv1_en.pdf
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_mobilitasi_palyazatok/felsooktatasi-intezmenyek-mobilitasi-palyazata-ka131-korabban-ka103
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_mobilitasi_palyazatok/felsooktatasi-intezmenyek-mobilitasi-palyazata-ka131-korabban-ka103
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Bővebb információk: https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/megjelent-az-erasmus-
felsooktatasi-charta-2022-es-akkreditacios-palyazati-felhivasa 
Pályázati felhívás a STIPENDIUM HUNGARICUM és a Diaszpóra felsőoktatási 
ösztöndíjprogramban való intézményi részvételre  
Rövid leírás: A főpályázat 2021-ben került kiírásra, 3 évre szól, 2022-2025-re. A köztes években 
egy-egy kiegészítő pályázat kerül kiírásra (23-25-re, majd 24-25-re). A pályázaton nyertes 
intézmény közvetlenül a pályázat révén semmilyen anyagi juttatásban nem részesül. 
Bővebb információk:  
https://tka.hu/palyazatok/15449/palyazati-felhivas-a-stipendium-hungaricum-es-a-diaszpora-
felsooktatasi-osztondijprogramban-valo-intezmenyi-reszvetelre 
Partnerségi együttműködések a felsőoktatás területén KA220-HED (Cooperation 
partnership) 
Rövid leírás: A résztvevő intézmények 12-36 hónapos időtartammal és minimum 3 szervezet 
együttműködésével szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű 
innovatív módszereket valósíthatnak meg a nemzetközi együttműködések terén. Évente két 
felhívás van, tavasszal és ősszel pályázhatnak az intézmények. 
Bővebb információk: Partnerségi együttműködések a felsőoktatás területén KA220-HED 
(Cooperation partnership) Erasmus+ | Tempus Közalapítvány (erasmusplusz.hu) 
Nemzetközi kreditmobilitás (KA171, korábban KA107) 
Rövid leírás: A felsőoktatási Erasmus Charterrel (ECHE-vel) rendelkező felsőoktatási 
intézmények az Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országok felsőoktatási 
intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ 
programban. Ennél a pályázattípusnál az Uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik 
országok nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz. 
Bővebb információk: 
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_mobilitasi_
palyazatok/nemzetkozi-kreditmobilitas-ka171-korabban-ka107 
Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters, Erasmus Mundus Design Measures) 
Rövid leírás: Az Erasmus Mundus az Európai Unió felsőoktatási kiválósági programja. Olyan 
kiemelkedő közös mesterképzések működtetésére lehet pályázni, amelyeket legalább három 
különböző országbeli felsőoktatási intézmény közösen indít. 
Bővebb információk: https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/erasmus-
mundus 
Jean Monnet tevékenységek (Jean Monnet Actions) 
Rövid leírás: A Jean Monnet akciók a felsőoktatás, valamint az oktatás és képzés egyéb 
területein kínálnak lehetőségeket, hozzájárulnak az Európai Unió integrációjához kötődő 
kérdésekkel kapcsolatos ismeretek terjesztéséhez. 
Bővebb információk: https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/jean-monnet-
akciok-jean-monnet-actions 
Felsőoktatási fejlesztési projektek (Capacity Buliding in the field of Higher Education) 
Rövid leírás: A felsőoktatási fejlesztési projektek pályázattípus a felsőoktatás területén 
tevékenykedő szervezetek közötti többoldalú partnerségeken alapuló, nemzetközi 
együttműködési projektek támogatására irányul. 
Bővebb információk: https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/felsooktatasi-
fejlesztesi-projektek-capacity-building-in-higher-education 
Európai Egyetemi Szövetségek 

https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/megjelent-az-erasmus-felsooktatasi-charta-2022-es-akkreditacios-palyazati-felhivasa
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/megjelent-az-erasmus-felsooktatasi-charta-2022-es-akkreditacios-palyazati-felhivasa
https://tka.hu/palyazatok/15449/palyazati-felhivas-a-stipendium-hungaricum-es-a-diaszpora-felsooktatasi-osztondijprogramban-valo-intezmenyi-reszvetelre
https://tka.hu/palyazatok/15449/palyazati-felhivas-a-stipendium-hungaricum-es-a-diaszpora-felsooktatasi-osztondijprogramban-valo-intezmenyi-reszvetelre
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_egyuttmukodesi_partnersegek/partnersegi-egyuttmukodesek-a-felsooktatas-teruleten-ka220-hed-cooperation-partnership
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_egyuttmukodesi_partnersegek/partnersegi-egyuttmukodesek-a-felsooktatas-teruleten-ka220-hed-cooperation-partnership
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_mobilitasi_palyazatok/nemzetkozi-kreditmobilitas-ka171-korabban-ka107
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_felsooktatasi_intezmenyeknek_mobilitasi_palyazatok/nemzetkozi-kreditmobilitas-ka171-korabban-ka107
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/erasmus-mundus
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/erasmus-mundus
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/jean-monnet-akciok-jean-monnet-actions
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/jean-monnet-akciok-jean-monnet-actions
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek-capacity-building-in-higher-education
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek-capacity-building-in-higher-education
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Rövid leírás: Az Európai Egyetemi Szövetségek pályázattípus magas szintű nemzetközi 
együttműködéseket támogat, és elősegíti a közös európai egyetemi intézményrendszer 
kialakítását. 
Bővebb információk: https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/europai-
egyetemi-szovetsegek-european-universities 
Innovációs Szövetségek (Alliances for Innovation) 
Rövid leírás: A pályázatok célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése a felsőoktatási, 
szakképzési, és a tágabb társadalmi-gazdasági környezet területe közötti együttműködések 
fejlesztése révén. 
Bővebb információk: https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/innovacios-
szovetsegek-alliances-for-innovation 
Hálózati pályázatok 
Rövid leírás: Hazai (és külföldi) felsőoktatási intézmények ún. hálózat (network) létrehozására 
vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozásra pályázhatnak. A hálózat az a szervezeti 
keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. 
Bővebb információk: https://tka.hu/palyazatok/115/ceepus---halozati-palyazatok 
Koordinációs pályázatok 
Rövid leírás: A CEEPUS program keretében bejövő hálózati és partnerkoordinátorok koordinációs 
találkozón való részvételének támogatása. Koordinációs találkozó alatt olyan 2-3 napos szakmai 
programot értünk, mely során a hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével 
kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg. 
Bővebb információk: https://tka.hu/palyazatok/5088/ceepus-koordinacios-talalkozok 
Speciális kurzusok 
Rövid leírás: Pályázat nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok számára speciális kurzusok 
(nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására. 
Bővebb információk: https://tka.hu/palyazatok/5089/ceepus-specialis-kurzusok 
Államközi beutazó nyári egyetemek 
Rövid leírás: Az Államközi Ösztöndíjak keretében magyarországi 2-4 hetes nyári egyetemi 
kurzusok szervezésére kiírt pályázat.  
Az intézmények, szervezetek magyar nyelv vagy tematikus kultúra kurzusokat szervezhetnek, 
melyekre államközi megállapodáson alapuló partneri jelöléses vagy egyéni úton pályázhatnak 
külföldi hallgatók, diplomások vagy végzett szakemberek. A pályázónak teljes ellátást (szállás, 
étkezés) kell biztosítania a résztvevők részére, és vállalnia kell a kurzusok magas szintű szakmai, 
pénzügyi és technikai lebonyolítását. A támogatás utófinanszírozású. 
Bővebb információk: Pályázati dokumentumok - Pályázatok - Tempus Közalapítvány (tka.hu) / 
lásd: "Nyári egyetemi kurzusok szervezése" modul 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) magyar-német projektalapú kutatócsere 
program (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP)) 
Rövid leírás: A program célja a tudományos együttműködés elősegítése kétoldalú egyéni 
mobilitások révén olyan magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek 
kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A 
projektek 1+1 évesek lehetnek. 
Bővebb információk: DAAD - Pályázatok - Tempus Közalapítvány (tka.hu) 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 
Horizon missziós felhívások 
 

https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/europai-egyetemi-szovetsegek-european-universities
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/europai-egyetemi-szovetsegek-european-universities
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/innovacios-szovetsegek-alliances-for-innovation
https://erasmusplusz.hu/erasmus_centralizalt_palyazatok/innovacios-szovetsegek-alliances-for-innovation
https://tka.hu/palyazatok/115/ceepus---halozati-palyazatok
https://tka.hu/palyazatok/5088/ceepus-koordinacios-talalkozok
https://tka.hu/palyazatok/5089/ceepus-specialis-kurzusok
https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#15763
https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#15763
https://tka.hu/palyazatok/11400/daad


8 
 

 

Cím: Innovációs Központ 1085 Budapest, Baross u. 22. 

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

E-mail: project@semmelweis-univ.hu 

Tel.: + 36 20 663 2439 

Web: http://semmelweis.hu/innovacio 

 

A Horizont Európa program új eszközeként bevezetett missziók célja, hogy adott időkereteken 
belül látványos eredményeket érjenek el a legnagyobb társadalmi kihívások kezelésében az 
uniós, tagállami, regionális források és programok, valamint az ágazati szakpolitikák 
koordinációjával.  
Az öt missziós terület: 1) onkológia 2) klímasemleges és intelligens városok 3) alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz 4) óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig 5) egészséges 
talajok és élelmiszerek. 
A 2022. évi felhívások várhatóan május 12-én jelennek meg, az Európai Bizottság pedig május 
17-18-án információs napot szervez megismertetésükre. Ezt követően május 19-én 
konzorciumi partnerkereső rendezvényen vehetnek részt, amelyre a következő felületen 
tudnak regisztrálni: https://eu-missions-brokerage-event.b2match.io/signup  
 

Horizon Europe Young Observer kezdeményezés – egyedülálló lehetőség 
mesterképzésben résztvevő diákok számára a Horizont Európa program 
pályázatértékelési folyamatának megismerésére 
 
A kezdeményezés lényege, hogy a mesterképzésben résztvevő hallgatók mint „fiatal 
megfigyelők” tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy miként történik a nyertes Horizont Európa 
pályázatok kiválasztása (értékelési folyamat figyelemmel kísérése, felkészítő szemináriumon 
való részvétel, konszenzus és panelüléseken való részvétel).  
A kiválasztási folyamat találkozóinak többségét online rendezik, a fizikai jelenlétet igénylő 
üléseket Brüsszelben tartják és az Európai Bizottság fedezi az utazás, illetve szállás költségeit, 
valamint napidíjat fizet a résztvevőknek. A jelentkezési útmutató a következő linken érhető el: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/r
egistration_young_observer.pdf 
További információk: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-
young-observer_en 
 

Horizont Európa program egészségügyi klaszterének aktuális pályázati hírei 
 
Szíves figyelmükbe ajánljuk a Horizont Európa program egészségügyi klasztere aktuális pályázati 
híreit tartalmazó mellékelt összefoglalót. 
 

Horizont Európa rendezvények 
 
Marie Skłodowska-Curie Program/Posztdoktori ösztöndíj (magyar nyelvű) 
Szervező: NKFIH 
Időpont: 2022. május 18. 
További információ és regisztráció: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-
rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022 
Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (angol 
nyelvű) 
Szervező: Európai Bizottság 
Időpont: 2022. május 19. 

https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/missziok
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://eu-missions-brokerage-event.b2match.io/signup
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/registration_young_observer.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/registration_young_observer.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022
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További információ (regisztrációra nincs szükség): 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event220519.htm 
Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact 
(angol nyelvű) 
Szervező: Európai Bizottság 
Időpont: 2022. május 25. 
További információ (regisztrációra nincs szükség): 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event220525.htm  
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Nemzetközi Klinikai Vizsgálatok Napja-kerekasztal esemény 

 
Május 20-a világszerte a klinikai kutatás napja; ezen a napon köszöntjük a nemzetközi klinikai 
vizsgálatokban érintett feleket. A világnap felhívja a figyelmet a modern gyógyszerfejlesztés 
vívmányaira és kihívásaira - amely eredményeképpen új, hatásos és biztonságos gyógyszerek 
kerülnek kifejlesztésre és válnak elérhetővé az orvosok és betegeik számára.  
A Semmelweis Egyetemen évente több száz klinikai vizsgálat indul. 
A nemzetközi klinikai vizsgálatok napja alkalmából szervezett, hagyományteremtő kerekasztal 
eseményen a klinikai vizsgálatok neves szakértőivel - hazai iparági és hatósági képviselőivel az 
egyetemi klinikai kutatóhelyek az egészségipari ökoszisztémában betöltött szerepéről és a 
klinikai kutatóhelyekre váró új regulációval kapcsolatos kihívásokról beszélgetünk.  
A Semmelweis Egyetem ezzel a rendezvénnyel köszönti partnereit és a klinikai vizsgálatokban 
aktívan résztvevő munkatársait. 
Az eseményre a csatolt meghívóban található módon regisztrálhat. 
 

Bigpicture Webinars 
 
We announce the upcoming Bigpicture webinars for April, May and June. Please register to 
receive more details using the links below. 
Everything you wanted to know about toxicologic pathology but never dared to ask!  
By Julie Boisclair & Brian Knight 
13-05-2022 (15:00-16:00 CET) 
Register: 
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPt
WQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,t_PHFGwuiUqojYBeE46J8g,-
9w_yFwFz0i_xGhb0aNlNw,kiamtKyus0mOLibpJx4ByQ?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-
4784-b5de-32f50a92fbcd 
The landscape of guidelines, standards and regulatory requirements relevant for digital 
pathology in non-clinical setting. 
By Gabriele Pohlmeyer-Esch & Xavier Palazzi 
10-06-2022 (15:00-16:00 CET)  
Register: 
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPt
WQ,RfxsHIPYN0-D-

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220519.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220519.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220525.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220525.htm
tel:13052022
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,t_PHFGwuiUqojYBeE46J8g,-9w_yFwFz0i_xGhb0aNlNw,kiamtKyus0mOLibpJx4ByQ?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,t_PHFGwuiUqojYBeE46J8g,-9w_yFwFz0i_xGhb0aNlNw,kiamtKyus0mOLibpJx4ByQ?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,t_PHFGwuiUqojYBeE46J8g,-9w_yFwFz0i_xGhb0aNlNw,kiamtKyus0mOLibpJx4ByQ?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,t_PHFGwuiUqojYBeE46J8g,-9w_yFwFz0i_xGhb0aNlNw,kiamtKyus0mOLibpJx4ByQ?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
tel:10062022
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,2FAIwOga7EClfKc_DVG39w,BuPP6VW44Eu4cm3KFx16Xw,xWMZh6N9YUOQqhjvTi_8_g?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,2FAIwOga7EClfKc_DVG39w,BuPP6VW44Eu4cm3KFx16Xw,xWMZh6N9YUOQqhjvTi_8_g?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
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EGYÉB HÍREK 
 

Az Innovative Health Initiative pályázati kiírásainak előzetesen publikált 
témái 
 
Az Innovative Health Initiative pályázati kiírásai június végére várhatóak. 
A konzorciumok kialakítására, bővítésére addig is van lehetőség, az alábbi előzetesen publikált 
témák alapján: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities 
 

Megjelent a Kiváló kutatási infrastruktúrák Magyarországon című kiadvány 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal gondozásában 
megjelent a „Kiváló kutatási infrastruktúrák Magyarországon” című kiadvány. A kiadvány az 
alábbi link alatt érhető el: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/kiadvanyok-publikaciok/hivatal-
kiadvanyai  
 

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: 
 
2022. május 16. - Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak a 

2023-2024-es tanévre 
 

2022. május 20. JSPS Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán 
való részvételre (2022-2023) 
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Innovációs Központ és Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda 
Semmelweis Egyetem 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Tel.: + 36 20 663 2439 
E-mail: project@semmelweis-univ.hu 
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