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                 2022.01.05. 
 

 

                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
„OTKA” pályázati felhívások (K_22, FK_22, PD_22, ANN_22, SNN_22) 
 
A pályázati program a tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával a magyar 
tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, egyúttal növelve a hazai kutatók és 
kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. 
Pályázható alprogramok: 
1. alprogram: Kutatási témapályázat K_22  
2. alprogram: Fiatal kutatói kiválósági program FK_22  
3. alprogram: Posztdoktori kiválósági program PD_22  
4. alprogram: Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat 
ANN_22  
5. alprogram: Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat 
SNN_22 
Igényelhető támogatás összege: 

- Kutatási témapályázat (K_22): max. 48 millió forint/48 hónap 
- Fiatal kutatói kiválósági program (FK_22): max. 42 millió forint/48 hónap 
- Posztdoktori kiválósági program (PD_22): max. 28,5 millió forint/36 hónap 
- Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (ANN_22): 

max. 48 millió forint/48 hónap 
- Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (SNN_22): 

max. 36 millió forint/36 hónap 
Támogatási intenzitás: 100% 
A támogatható pályázatok várható száma: 
A Támogató a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2022-2026 közötti 
időszakra összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2022. évi kifizetésekre 
rendelkezésre álló forrás 3,8 milliárd forint. 
A rendelkezésre álló forrás: 
A támogatott pályázatok várható száma 330-350 db, ebből a K, ANN, SNN alprogramokban 
együttesen 160-180 db, valamint az FK és PD alprogramokban együttesen szintén 160-180 db. 
A pályázat elektronikus beanyújtásának határideje: 

- PD_22 és FK_22 pályázatok esetében: 2022. február 17. 16:00 
- K_22 pályázatok esetében  2022. február 24. 16:00 
- ANN_22 és SNN_22 pályázatok esetében 2022. március 10. 16:00 
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Bővebb információk:  
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok?save=1&cimke=NKFI 

 
Összefoglaló az EU4Health program keretében megjelent felhívásokról 
 
1. Támogatás a HPV elleni védőoltáshoz való hozzáférés javítása érdekében 

Forrás: 1 200 000 euró 
Cél: A projekt célja, a minél magasabb átoltottság elérése a HPV tekintetében, mind a 
lányok, mind a fiúk körében. A cél elérése kommunikációs aktivitások, kampányok és jó 
gyakorlatok segítségével történhet. 
Pályázók köre: Civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), oktatási intézmények. 

2. Támogatás a „HealthyLifestyle4All” kezdeményezéshez: az egészséges életmód 
népszerűsítése 
Forrás: 4 400 000 euró 
Cél: Az egészséges életmód népszerűsítése az Európai Unióban, különösen a gyermekek 
körében, amely kiterjed az iskolai környezetre, a fizikai aktivitásra és az egészséges 
táplálkozásra. A projekt keretein belül lehetőség nyílik olyan javaslatok kidolgozására és 
megosztására, amelyek segítségével az egészségtudatos magatartással kapcsolatos jó 
gyakorlatok sikeresen alkalmazhatókká válnak az iskolákban. 
Pályázók köre: Önkormányzatok, civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), oktatási 
intézmények, köz-/népegészségügy területén tevékenykedő hálózatok. 
A pályázónak be kell mutatnia, hogy képes mind az oktatási, mind az egészségügyi ágazat 
bevonására, valamint arra, hogy kötelezettségekkel járó együttműködésre lépjen az 
illetékes helyi/regionális/nemzeti hatóságoktól.  

3. A jó gyakorlatok megvalósításának támogatása a COVID-19 során jelentkező mentális 
egészségügyi kihívások kezelése érdekében  
Forrás: 750 000 euró 
Cél: A Covid-19 világjárvánnyal összefüggő mentális egészségügyi kihívások kezelésére 
szolgáló jó gyakorlatok cseréje a tagállamok között. 
Pályázók köre: Tudományos és oktatási intézmények, kutatóintézetek, kórházak, civil, 
szervezetek (alapítványok, egyesületek), tagállamok hatóságai, közegészségügy és/vagy a 
mentális egészség területén tevékenykedő hálózatok.  

4. Támogatás az „EU rákkezelési kapacitásának és képességének feltérképezése” c. projekthez 
– Átfogó rákközpontok hálózata 
Forrás: 1 200 000 euró  
Cél: A projekt célja az Átfogó Rákközpontok hálózatának létrehozása és a központok uniós 
szintű hálózatba szervezése, elősegítve ezáltal a megfelelő diagnózis és kezelés 
elérhetőségét, továbbá azon célkitűzést, mely biztosítaná 2030-ig a támogatásra jogosult 
betegek 90%-ának a központokhoz való hozzáférést. Ehhez kapcsolódóan a projekt támogatja 
az Unióban rendelkezésre álló különféle rákkezelési erőforrások feltérképezését, továbbá a 
hiányosságok és a szükségletek beazonosítását nemzeti és regionális szinten.  
Pályázók köre: Oktatási intézmények, kutatóintézetek, egészségügyi intézmények, 
szakértői hálózatok, tagállami hatóságok, népegészségügy területén tevékenykedő 
hálózatok. 

5. Támogatás a „Ráktúlélők okos kártyájának” létrehozásához 
Forrás: 1 800 000 euró 
Cél: A projekt célja olyan személyre szabott kártya kialakítása a rák túlélőinek, amely 
megkönnyíti a szolgáltatók és a páciens közötti kommunikációt.  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok?save=1&cimke=NKFI
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-09;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-09;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-07;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-07;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-11;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-11;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-12;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
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Az intézkedés támogatja a kártya kifejlesztését, szállítását és használatba állítását. A 
fejlesztésbe be kell vonni a betegcsoportokat, valamint az egészségügyi és szociális 
szolgáltatókat az eszköz minél hatékonyabb fejlesztése érdekében. 
Pályázók köre: Tudományos és oktatási intézmények, civil szervezetek (egyesületek, 
alapítványok, nem kormányzati szervezetek és hasonló szervezetek), továbbá olyan 
kutatóintézetek, amelyek releváns tapasztalattal rendelkeznek a köz-/népegészségügy 
területén a tájékoztatás, a kommunikáció és az egyenlőtlenségek terén. 

6. Támogatás a HIV, AIDS, TBC, a vírusos hepatitis és a szexuális úton terjedő fertőzések elleni 
közösségi alapú szolgáltatások terén bevált jó gyakorlatok implementálásához 
Forrás: 5 000 000 euró 
Cél: A 2014-2020 egészségügyi program témában szerzett jó gyakorlatainak, eredményeinek 
és az abban megszerzett tudás implementálását szolgálja a pályázat. 
Pályázók köre: 1. Civil társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok, civil szervezetek 
és hasonló szervezetek, további feltételeket a pályázói kör tekintetében lásd a felhívásban.  

7. A haematopoeticus őssejteken alapuló, az asszisztált reprodukció területén alkalmazott 
terápiák biztonságosságának, minőségének és hatásosságának megértéséhez szükséges 
adatok szervezéséhez és gyűjtéséhez nyújtott támogatások   
Forrás: 4 000 000 euró 
Cél: Az asszisztált reprodukció (IVF) és a vérképző őssejtek átültetésének területén 
alkalmazott terápiákra vonatkozóan adatgyűjtési, és nyilvántartási rendszer kialakítása az 
egészségügyi szakemberek számára. 
Pályázók köre: Az alábbi területeken tapasztalattal rendelkező szakmai szervetek: 
asszisztált reprodukció; haematopoeticus őssejtek, klinikai eredményekre vonatkozó adatok 
összegyűjtése). Csak olyan pályázat támogatható, amelynek tevékenységei egynél több EU 
tagállamot lefednek.  

8. Támogatás az antimikrobiális rezisztencia (AMR) területét érintő képzési programok 
megvalósításához, továbbá a területet érintő bevált gyakorlatok megosztásához és 
átültetéséhez  
Forrás: 7 000 000 euró 
Cél: A projekt célja a fertőzésekkel, illetve antibiotikum politikával kapcsolatos bevált 
gyakorlatok gyűjtése, megosztása és átültetése a kórházi és tartós ápolási-gondozási 
intézményekben, továbbá ezek kiterjesztése az alapellátásban is. 
Pályázók köre: Köz-/népegészségügyi hatóságok, tudományos és oktatási intézmények, civil 
szervezetek (alapítványok, egyesületek). 

9. A „Cancer Diagnostic for Public Health” program támogatása 
Forrás: 6 000 000 euró 
Cél: A projekt felöleli a „Rákdiagnosztika és -kezelés mindenkinek” valamint a „Genomika 
a közegészségügyért” elnevezésű kezdeményezéseket. Az intézkedés segíti a tagállamokat, 
hogy iránymutatásokat, ajánlásokat dolgozzanak ki a személyre szabott rákterápiával 
kapcsolatban. 
Pályázók köre: Tudományos és oktatási intézmények, kutatóintézetek, szakértői hálózatok 
beleértve az európai referenciahálózatokat, magánszervezetek (profitorientált és nonprofit 
szervezetek) és a népegészségügy területén tevékenykedő hálózatok. 

10. A rákterápiára irányuló, számítógéppel támogatott gyógyszer-újrahasznosítási projekthez 
nyújtott támogatás  
Forrás: 3 000 000 euró 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-13;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-13;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2021/call-fiche_eu4h-2021-pj-02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-17;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-17;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-17;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-14;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-14;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-14;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-16;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-16;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
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Cél: A projekt célja egy olyan uniós „számítógépes gyógyszerhálózat” kialakítása, amely 
alkalmas a jóváhagyott gyógyszerek hatásosságának in-silico előrejelzésére, a biomarkerek 
kiválasztása érdekében. 
Pályázók köre: Oktatási intézmények, kutató intézetek, kórházak, szakértői hálózatok, 
magánszervezetek, tagállami hatóságok, köz-/népegészségügyi hálózatok. 

11. A fertőzések által okozott máj- és gyomorrák csökkentésére irányuló támogatás 
Forrás: 2 000 000 euró 
Cél: A Hepatitis A, B, C illetve a Helicobacter pylori által okozott rákos megbetegedések 
kockázatának csökkentésére irányuló intézkedéseket támogatja a projekt elsősorban 
vakcináció és gyógyszeres kezelés révén. 
Pályázók köre: Tudományos és oktatási intézmények, kutatóintézetek, kórházak, köz-
/népegészségügy területén működő vállalkozások, tagállami hatóságok, köz-
/népegészségügyi hálózatok. 

12. A rákmegelőzés támogatása az Európai Rákellenes Kódex és további összehangolt fellépések 
révén  
Forrás: 2 500 000 euró 
Cél: Az Európai Rákellenes Kódex megújítása a lakosság célzott és hatékonyabb 
tájékoztatása érdekében, egy mobil alkalmazás segítségével. A támogatás célja az „EU mobil 
rákmegelőzési alkalmazás” megtervezése és fejlesztése. 
Pályázók köre: Tudományos és oktatási intézmények, civil szervezetek (egyesületek, 
alapítványok, nem-kormányzati szervezetek és hasonló szervezetek), valamint a köz-
/népegészségügy területén az információs, kommunikációs és egyenlőtlenségek terén 
tapasztalattal rendelkező kutatóintézetek. 

13. Támogatás egy kísérleti projekt kidolgozásához az egészségügyi adatok kutatási, politikai 
döntéshozatali és szabályozási célú másodlagos felhasználása érdekében 
Forrás: 5 000 000 euró 
Cél: A projekt célja olyan kísérleti projekt elindítása, amely egységes szabályozás és közös 
eszközrendszer révén lehetővé teszi az egészségügyi adatokhoz való könnyebb hozzáférést 
és azok másodlagos felhasználását segítve ezzel a kutatást, a szakpolitikai döntéshozatalt és 
a szabályozási tevékenységeket. 
Pályázók köre: Adathitelesítő vagy adatkezelő szervezetek illetve egyéb tagállami 
hatóságok, továbbá az Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ERIC) és további 
kutatóhelyek (további feltételek a felhívásban). 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mind a 13 felhívás esetében a benyújtás határideje: 
2022. január 25. (kedd) 17 óra! 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, vagy további segítségre 
lenne szükségük, azt az eu4health@emmi.gov.hu központi email címre küldhetik meg. 

 
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, vagy legyen legalább egy 
Scopusban, vagy WoS-ban jegyzett tudományos cikk, könyvfejezet, vagy könyv (kutatási témától 
függetlenül), melyben meghatározó szerzőként szerepel. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-10;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-06;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-06;callCode=EU4H-2021-PJ2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2021/call-fiche_eu4h-2021-pj-02_en.pdf
mailto:eu4health@emmi.gov.hu
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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 támogatás maximális összege nem kötött, a kiíró szándéka évente 6–12 pályázat támogatása, 
amelyre 200 M Ft/év fedezet áll rendelkezésre a mindenkori költségvetési törvény 
függvényében. A támogatás intenzitás mértéke 100%.  
Benyújtási határidő: 2022. január 31. 
Bővebb információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-post-
covid-jelensegek-kutatasara-iranyulo-nagy-kockazatu-palyazatok-benyujtasara-111495 

 
30. Innovációs Nagydíj felhívás 
 
A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
az Agrárminisztérium, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával, 30. alkalommal 
hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. 
A 2021. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs 
Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen hét kategóriában 
kaphatnak díjat: 

- a 2021. évi Ipari Innovációs Díj, 
- a 2021. évi Informatikai Innovációs Díj, 
- a 2021. évi Agrár Innovációs Díj, 
- a 2021. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj, 
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja, 
- Alapkutatástól a piacig" 2021. évi Innovációs Díj (NKFIH). 
- A legeredményesebb, 2019. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig 

a Magyar Innovációs Szövetség "2021. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el. 
A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, 
amelyek a 2021. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új 
termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el.  
Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, 
know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet. 
A díjak ünnepélyes átadására 2022. márciusában kerül sor az Országházban. 
Beadási határidő: 2022. február 2., 15 óra 
Bővebb információk a csatolmányban és az alábbi linken találhatók: 
https://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Introduction to Intellectual Property-online training course 
 
UAntwerp will offer the first training course via online  
Course on Entrepreneurial skills:  
Title: Introduction to Intellectual Property  
Date: 12/1/2022 
Time: 1- 4 pm 

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
https://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php
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Lead partner/provider: UAntwerp 
Intellectual Property (Part 1): The Fundamentals 
Target Group: ZAP, Postdocs, Researchers, UAntwerp staff who want to collaborate with 
companies 
Training given by: Steven Vermeir, Valorisation Office 
Number of places: 80 
Please fill the requested informations (Last name; First name; Email; Faculty; 
Department/University; I will be present * Yes/No) and send it to valorisatie@uantwerpen.be 
and add: christine.lammens@uantwerpen.be in cc:  
Because you cannot enter via login into the university registration system, this registration gives 
you access to the course. Once you register, you will receive a confirmation mail after 
registration (some days before the session starts). A link via BlackBoard of Uantwerp to attend 
the meeting online will be provided.  
 

Pályázati információs nap az Erasmus+ program Partnerségi Együttműködések 

(KA220) pályázati lehetőségeiről a köznevelési, felnőtt tanulási, szakképzési, 

ifjúsági és felsőoktatási szektorban 

A rendezvény fő célja a 2021-2027-es programszakasz sajátosságainak bemutatása, ismerkedés 
a Partnerségi Együttműködések (Cooperation partnerships) pályázattípus keretrendszerével, a 
pályázati felülettel, a pénzügyi és adminisztrációs szabályokkal. 
Időpont: 2022. január 19. 10:00-13:30 
Helyszín: Zoom 
Jelentkezési határidő: 2022. január 18. 
Program és regisztráció 
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 23. déli 12 óra 
Bővebb információk: https://tka.hu/rendezveny/16030/palyazati-informacios-nap-az-erasmus-
program-partnersegi-egyuttmukodesek-ka220-palyazati-lehetosegerol-a-koznevelesi-felnott-
tanulasi-szakkepzesi-ifjusagi-es-felsooktatasi-szektorban-online 

 
EUROLIFE DATAETHICS Winter School 2022  
 
Eurolife Dataethics Winter Schools hosted by Leiden University Medical Center (LUMC) in 2022. 
HEALTH DATA EMPOWERMENT and ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
Ethical dilemmas, advantages and challenges 
Target group: BSc, MSc and PhD students from the fields of medicine, biomedicine and life 
sciences Date: 24 January - 28 January 2022 (online) 
Deadline for Applications: 12:00 Central European Time (CET) on Friday, 17 December 2021 
More information and registration: 
https://www.dataethics-eurolife.eu/events/dataethics-winter-school-2021/ 
 

Danube Cup conference 2022 
 
The first Conference of the Danube Cup network, entitled “Entrepreneurship/Startup Education 
for Students”, on April 28, 2022. The conference is set to highlight the trends in 
entrepreneurship/startup education, to share experiences and knowledge and point out applied 
measures which can be implemented not only at HE institutions, but also at incubators or 
accelerators.   

https://tka.hu/rendezveny/16030/palyazati-informacios-nap-az-erasmus-program-partnersegi-egyuttmukodesek-ka220-palyazati-lehetosegerol-a-koznevelesi-felnott-tanulasi-szakkepzesi-ifjusagi-es-felsooktatasi-szektorban-online
https://tka.hu/rendezveny/16030/palyazati-informacios-nap-az-erasmus-program-partnersegi-egyuttmukodesek-ka220-palyazati-lehetosegerol-a-koznevelesi-felnott-tanulasi-szakkepzesi-ifjusagi-es-felsooktatasi-szektorban-online
https://tka.hu/rendezveny/16030/palyazati-informacios-nap-az-erasmus-program-partnersegi-egyuttmukodesek-ka220-palyazati-lehetosegerol-a-koznevelesi-felnott-tanulasi-szakkepzesi-ifjusagi-es-felsooktatasi-szektorban-online
https://tka.hu/rendezveny/16030/palyazati-informacios-nap-az-erasmus-program-partnersegi-egyuttmukodesek-ka220-palyazati-lehetosegerol-a-koznevelesi-felnott-tanulasi-szakkepzesi-ifjusagi-es-felsooktatasi-szektorban-online
https://www.dataethics-eurolife.eu/events/dataethics-winter-school-2021/
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The Hungarian team of Danube Cup network invites you to submit an abstract for the 
conference. We would like to explicitly invite colleagues from the academic mid-level and start-
up consultants to consider their participation at the Danube Cup conference.  
Conference theme: Entrepreneurship/Startup Education for Students  
Date: April 28, 2022  
Venue: Corvinus University of Budapest, Hungary  
Format: onsite, but virtual participation is also possible 
Submission deadline: January 31, 2022 (only abstracts) via conference@danubecup.eu  
Conference website: https://www.uni-corvinus.hu/ind/danube-cup-2022-conference/?lang=en  
Please read the attached call for more details around the structure of the conference and 
submission requirements, and we will keep you updated on further conference news.  
We look forward to receiving your submissions and welcoming you to Budapest. If you have any 
questions or concerns, feel free to reach out to me via conference@danubecup.eu. 
 

EGYÉB HÍREK 
 

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. január 26. EUREKA Német-magyar innovációs együttműködéseket 

támogató EUREKA pályázat 

2022. február 1. ESFD EFSD and Novo Nordisk A/S Programme for 
Diabetes Research in Europe 
 

 

Elérhetőségeink: 
 

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 
Web: http://semmelweis.hu/innovacio 

mailto:conference@danubecup.eu
https://www.uni-corvinus.hu/ind/danube-cup-2022-conference/?lang=en
mailto:conference@danubecup.eu
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
mailto:project@semmelweis-univ.hu
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