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         PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS 
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                 2022.01.18. 
 

 

                   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. 

 
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány-projektkiírás 2022 
 
Az Alapítvány elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza 
számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti 
együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, 
hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az 
együttműködésbe. 
A támogatott tevékenységi kör: 

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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 közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram 
keretében,  bilaterális együttműködések, melyek EU-s projektek előkészítését célozzák 
meg, 

 közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon, tudományos 
anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások 

 hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a 
professzor szakmai vezetésével, 

 felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi 
tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából 

 magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok, 
 publikációk, illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi 

támogatása,  
 szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában 

és Magyarországon 
Beadási határidő: 2022. március 15. 
Bővebb információk: http://omaa.hu/hu/projektantrage/ 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
UNICA - Eutopia Panel on research ethics 
 
You are invited to join the online event organised by EURLO & UNICA Research working group 
and promoted by Stockholm University and Vrije Universiteit Brussel: 
UNICA - Eutopia Panel on research ethics 
Date: 27 January 2022 | 10:00-11:30 CET 

- Are researchers sufficiently motivated to address ethics issues? What factors influence their 
motivation? 

- What are the main practical challenges researchers face when implementing ethics 
requirements? 

- Is there enough support in dealing with new and emerging ethics domains? 
These questions and many more will be addressed by experts from UNICA and EUTOPIA European 
University following a keynote speech about ethics from the perspective of the European 
Commission delivered by Dorian Karatzas, Head of Sector for Ethics and Research Integrity at 
DG for Research and Innovation. 
Learn more and register here. 
Shall you have any questions or doubts, please contact the organisers at:  
viki.csonka@unica-network.eu 

 
HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 
Horizont Európa II. pillérére vonatkozó máltai információs nap és konzorciumi 
partnerkereső rendezvény 
 
A Malta Council for Science and Technology konzorciumi partnerkereséssel egybekötött 
információs napot rendez 2022. január 25-én, ahol magyar pályázók bemutatkozását is várják. 
A profilokat a rendezvényen kivetítik, valamint utólag is visszakereshetők lesznek a konzorciumi 
partnert keresők számára. 

http://omaa.hu/hu/projektantrage/
https://www.unica-network.eu/event/unica-eutopia-panel-on-research-ethics-27-january-2022/
https://www.unica-network.eu/event/unica-eutopia-panel-on-research-ethics-27-january-2022/
mailto:viki.csonka@unica-network.eu
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Amennyiben szakmai kapcsolatokat keres a Horizont Európa klasztereiben megjelent tematikus 
felhívások megpályázásához, kérjük, hogy töltse ki az erre a célra szolgáló, mellékletként 
csatolt formanyomtatványt és küldje meg január 23-ig a horizon.malta@gov.mt e-mail címre. 
Ugyancsak eddig a határidőig tud regisztrálni az információs napra itt. 

 
Horizont Európa csatlakozási tárgyalások állása és hatása a konzorciumokra 
 
Az uniós kutatási és innovációs keretprogramhoz való társulás a nem uniós államokkal történő 
együttműködés legszorosabb formája, amely lehetővé teszi az adott államok kutatói és 
szervezetei számára, hogy az uniós tagállamok entitásaival megegyező feltételek mentén 
vegyenek részt a programban. 
A társulási folyamatokra vonatkozó naprakész információk a következő linken keresztül érhetők 
el: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-
world/international-cooperation_en  
Amennyiben a sikeres pályázatban olyan államok szervezetei vesznek részt, amely államokkal 
az adott Horizont Európa támogatási szerződés aláírásáig nem várható a csatlakozási 
megállapodás megkötése, az Európai Bizottság a nyertesek értesítésével és ésszerű határidő 
megadásával kérni fogja a pályázat újragondolását: 

 ERC pályázat esetén orvosolható a helyzet a projekt áttelepítésével. 
 Amennyiben olyan konzorciumról van szó, ahol az adott ország egyébként szerepel az 

alacsony és közepes jövedelmű országok listáján, kizárólag abban az esetben kell a 
problémával érintett konzorciumi tagot lecserélni vagy új partnert bevonni, amennyiben 
a csatlakozási tárgyalások elhúzódása miatt nem teljesülnek a minimum részvételi 
feltételek. 

 Amennyiben olyan konzorciumról van szó, ahol az adott ország magas jövedelmű 
országnak minősül, a konzorcium a következő opciók közül választhat: 

1. A nem támogatható partner lecserélése (különösen, ha erre a minimum részvételi 
feltételek teljesülése érdekében is szükség van). 

2. A nem támogatható partner feladatainak szétosztása a konzorciumi partnerek 
között. 

3. A nem támogatható partner konzorciumi státuszának módosítása: 
kedvezményezett helyett (támogatásban nem részesülő) társult partnerként 
(associated partner) vesz részt a projekt megvalósításában. Ez a státusz a 
csatlakozási megállapodás hatályba lépését követően egy támogatási szerződés 
módosítással megváltoztatható, vagyis a társult partner támogatott 
kedvezményezetté válhat. 

 

Horizon Europe CL6 határidők és partnerkeresés 
 
Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy 2021 decemberében módosították 
(meghosszabbították) a Horizont Európa program 6. klasztere alá tartozó felhívások bizonyos 
csoportjainak határidejét. Az alábbi táblázat tartalmazza a részleteket, sárgával kiemelve a 
változást. 
 

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01 15-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-two-stage 15-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01 15-02-2022 

https://mcst.gov.mt/mymail/84993/00000000000000000000000000000000/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvM3oxSHpIaURDYXZGcEUxU0E
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation_en
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HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage 15-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01 23-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01 23-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage 23-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01 23-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage 23-02-2022 

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 10-03-2022 

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01 15-02-2022 

 
Ezen túl csatoltan megküldjük a HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-15 felhíváshoz 
kapcsolódóan érkezett ukrán konzorciumi partnerkereső kezdeményezést (National University 
of Life and Environmental Sciences and Research Center for Laboratory Diagnostics LLC "Center 
for Veterinary Diagnostics"). 
 
EGYÉB HÍREK 
 

Januárban hirdeti meg ismét a Magyar Tudományos Akadémia kiválósági 
programját, a Lendületet 
 
A 2009-ben indult program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése a kimagasló teljesítményű 
kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával. 
Az új pályázati kiírásban a korábbihoz képest változnak a meghirdetett kategóriák, nő az 
elnyerhető támogatás mértéke, és módosulnak a pályázatok értékelési szempontjai is. 
Változások a 2021. évi pályázati felhíváshoz képest: 
A korábbi Lendület I. és II. kategóriák helyett Lendület Induló (I) és Lendület Haladó (H) 
kategóriákat hirdetnek meg. 
A Lendület Induló kategóriában azok a 40 évnél fiatalabb (1982. január 1. után 
született), PhD-fokozatukat 2012. január 1. és 2018. december 31. között megszerző fiatal 
kutatók pályázhatnak, akik korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy 
nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként 
támogatást nyertek, de Lendület támogatást még nem nyertek. 
A Lendület Haladó kategóriában azok a kutatók pályázhatnak, akik az utóbbi 5 évben 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak – kutatócsoport-vezetői tapasztalattal rendelkeznek, azaz 
saját kutatási téma kidolgozására Lendület I. és II., Élvonal vagy egyéb, a Lendület-támogatással 
összemérhető (legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás kiemelt támogatási összeggel) 
nemzetközi pályázatokon nyertek támogatást a közelmúltban, és kutatásuk még nem vagy az 
utóbbi 5 évben (2017 után) zárult le. 
Nő az elnyerhető támogatás mértéke: 
átlagosan évi 40 millió Ft, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió Ft lehet. 
Bővebb információk: https://mta.hu/mta_hirei/januarban-hirdeti-meg-ismet-a-magyar-
tudomanyos-akademia-kivalosagi-programjat-a-lenduletet-111880 
 

A közelmúltban SJR D1 folyóiratban megjelent Semmelweis Egyetemi 
közlemények  
 

https://mta.hu/mta_hirei/januarban-hirdeti-meg-ismet-a-magyar-tudomanyos-akademia-kivalosagi-programjat-a-lenduletet-111880
https://mta.hu/mta_hirei/januarban-hirdeti-meg-ismet-a-magyar-tudomanyos-akademia-kivalosagi-programjat-a-lenduletet-111880
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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  

https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

