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                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése 2022-2.1.1-NL 
 
A Felhívás célja a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan 
tudásközpontok kialakítása, illetve fejlesztése, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő 
tudományos csomópontjává válhatnak. 
A Nemzeti Laboratórium a felfedező és a kísérleti megközelítésű kutatások új, nemzetközi 
dimenziót nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtere a kutatási 
eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására. 
A Nemzeti Laboratórium fő célkitűzései: 

- egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása, 
- jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák 

fejlesztése, 
- kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer). 

A Felhívásra támogatást igénylőként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon 
székhellyel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: 

- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül az 551, 552, 559, 562, 563, 
569, 599 GFO kóddal rendelkezők 

- Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 
341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők,  

Támogatható tevékenységek köre: 
- Alkalmazott (ipari) kutatás 
- Kísérleti fejlesztés 
- Alapkutatás 

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 1 milliárd Ft, maximum 
10 milliárd Ft. 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 - maximum 48 hónap. A 
projekt befejezésének legkésőbbi záró dátuma: 2026. február 28. 
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2022. március 
31-én 23:59 óráig lehetséges. 
Bővebb információk:   
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-
fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas 
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Dr. Márer Vera-díj 
 
A díjat minden évben a Semmelweis Egyetem felsőfokú végzettséggel rendelkező, maximum két 
fő munaktársa nyerheti el, akik a gyermekgyógyászat területén dolgoznak és a 36. életévüket 
nem töltötték be. 
A díj két fő célja: 

- A fiatal, gyermekgyógyászat területén dolgozó munkatárs eddigi munkájának elismerése. 
- A díjat elnyerő tudományos munkájának támogatása. 

A díj értéke fejenként 1.000.000 Ft. 
Ebből kutatásra költendő rész: 500.000 Ft. 
A pályázat beadási határideje: 2022. április 15. 12:00 
A pályázati anyagot elektronikus formában az I. sz. Gyermekklinika Igazgatói titkárságára kell 
elküldeni (titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu) 
A pályázati anyag egy példányát nyomtatott formában az alábbi címre kell legkésőbb a beadási 
határidőig eljuttatni: 
SE I. Sz. Gyermekklinika Igazgatói Titkárság 
1083 Budapest Bókay utca 53. 
A pályázati anyagon szerepeljen a „Dr. Márer Vera-díj”. 
Bővebb információk:    
https://semmelweis.hu/gyermekklinika1/kutatas/dr-marer-vera-dij/ 

 
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program KKP_22 
 
A pályázati kiírás célja, hogy az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő 
támogatási programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan 
kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat bizonyították. 
A KKP_22 pályázati felhívásra kizárólag felfedező kutatási projektekkel lehet pályázni, 
tematikus megkötés nélkül, amennyiben a pályázó eddigi tudományos életrajza és kutatási terve 
megfelel a felhívásban foglaltaknak. Azok a pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik 
az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek 
el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre. 
A pályázók köre: 

- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, 
költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 

- non-profit szervezet, ha főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek 
minősül 

mint a kutatás feltételeit biztosító befogadó intézmény és magyar vagy külföldi 
állampolgárságú, PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutató, mint a kutatás szakmai 
vezetője. 
Projektenként a maximális 60 hónap futamidőre legfeljebb 350 millió forint – azaz átlagosan évi 
70 millió forint – vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás intenzitása 100%. 
Benyújtási határidő: 2022. április 28-án (közép-európai idő szerinti) 16:00 
Bővebb infromációk: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/elvonal-kutatoi-kivalosagi-
program-kkp-22/palyazati-felhivas 
 

ERC Advanced Grants ERC-2022-ADG 

Objectives: 

mailto:titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu
https://semmelweis.hu/gyermekklinika1/kutatas/dr-marer-vera-dij/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/elvonal-kutatoi-kivalosagi-program-kkp-22/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/elvonal-kutatoi-kivalosagi-program-kkp-22/palyazati-felhivas
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ERC Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career 
stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of 
research achievements. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, 
ambition and feasibility of their scientific proposal. 
Size of ERC Advanced Grants: 
Advanced Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 500 000 for a period of 5 years  
ERC Advanced Grant Principal Investigators are expected to be active researchers and to have 
a track record of significant research achievements in the last 10 years which must be presented 
in the application. 
A competitive Advanced Grant Principal Investigator must have already shown a record which 
identifies them as an exceptional leader in terms of originality and significance of their research 
contributions. 
Budget: 555 000 000 RUR 
Deadline: 28 April 2022 17:00:00 Brussels time 
Other informations: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-
adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCod
es=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDi
visionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographica
lZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderB
y=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
 

A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban 
való magyar részvétel támogatása 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy 
kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé 
tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai 
és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe 
tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. 
A Felhívás célja: 

 a magyar-üzbég kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, 
 a magyar vállalatok piacképességének növelése, 
 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 
 a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése alkalmazott kutatás-

fejlesztési együttműködési projektek támogatásával, 
Pályázók köre: Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet 
A projekt futamideje: A projekt futamideje maximum 36 hónap. 
Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege önálló 
pályázat esetén minimum 20 millió Ft, maximum 45 millió Ft, konzorciumi pályázat esetén 
minimum 20 millió Ft, maximum 70 millió Ft. 
Benyújtás határideje: 2022. április 28. 16:00 
Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-uzbeg-alkalmazott-
kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-122-tet-ipari-uz/palyazati-felhivas 

 
Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre (2022-2023) 
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A Japan Society for the Promotion of Science posztdoktori ösztöndíjat hirdet, a Magyar 
Tudományos Akadémia hivatalos jelölőszervezetként egy kutatót javasolhat az ösztöndíjra. A 
felhívás minden tudományterületre vonatkozik. 
Jelentkezési határidő: 2022. május 20. 
Az ösztöndíj megkezdésének legkésőbbi időpontja: 2022. november 30. 
Az ösztöndíj időtartama: 12 - 24 hónap. 
A jelentkezés feltételei: 

- Magyar állampolgárság 
- Az ösztöndíj kezdetekor már meglévő, de 2016. április 2-nál nem korábban szerzett 

doktori fokozat 
- A japán fogadó kutatóval egyeztetett munkaterv 
- Nem pályázhatnak azok a kutatók, akik ugyanennek a programnak a keretében már 

kaptak ösztöndíjat. 
A pályázatokat 2022. május 20-ig lehet benyújtani az MTA Nemzetközi Kapcsolatok 
Osztályához. (1051 Budapest, Nádor u.7.) 
Bővebb információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/felhivas-a-jsps-posztdoktori-
palyazatan-valo-reszvetelre-2022-2023-111971 
 

Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz 
nyújtott 2022. évi mobilitási igénybejelentésekhez 
 
MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében, mint küldő fél mobilitási pénzügyi 
támogatást nyújt a köztestületi tagok egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő 
utazásaihoz. 
A felhívás keretében az alábbi relációkban lehet jelentkezést benyújtani: 
- Belga Kutatási Alap (FNRS) 
- Bolgár Tudományos Akadémia 
- Észt Tudományos Akadémia 
- Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA) 
- Izraeli Tudományos Akadémia 
- Kínai Tudományos Akadémia 
- Kínai Társadalomtudományi Akadémia 
- Lengyel Tudományos Akadémia 
- Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia 
- Lett Tudományos Akadémia 
- Litván Tudományos Akadémia 
- Mongol Tudományos Akadémia 
- Osztrák Tudományos Akadémia 
- Román Akadémia 
- Skót Királyi Társaság* 
- Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia 
- Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia 
- Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia 
- Török Tudományos Akadémia 
- Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia 
- Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS) 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/felhivas-a-jsps-posztdoktori-palyazatan-valo-reszvetelre-2022-2023-111971
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/felhivas-a-jsps-posztdoktori-palyazatan-valo-reszvetelre-2022-2023-111971
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A felhívására az MTA köztestületének tagjai jelentkezhetnek az MTA tudományos osztályainak 
ajánlásával. 
A rendelkezésre álló teljes pénzügyi keret: - a 2022. évben: 20.000.000 Ft. 
A 2022. évi utazások támogatására jelen felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2022. 
október 28-án 12 óráig lehet jelentkezni. 
Bővebb információk: https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-
akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-
igenybejelentesekhez-112013 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 
Webinárium sorozat a Horizont Európa keretprogram pályázási és 
projektmenedzsment szabályairól 
 
Magyar nyelvű webinárium sorozat indul a Horizont Európa adminisztratív, jogi és pénzügyi 
szabályairól. Az alkalmak során modulszerűen, egy-egy nagyobb kérdéskört fognak feldolgozni, 
egyben kérdezési lehetőséget biztosítva a résztvevőknek. 
 
Az online előadás sorozat tématerülete és időpontjai: 

1. Konzorciumok összetétele és harmadik felek 2022. március 22. 

2. Funding & Tenders portal 2022. április 5. 

3. Költségekről általában 2022. április 26. 

4. Személyi költségek elszámolása 2022. május 3. 

 
A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
További információ és regisztráció: 
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/ncpercek-2022-03-
08?folderID=13465&objectParentFolderId=19798  

 
Lump Sum funding in Horizon Europe: How does it work and what are the 
next steps? 
 
Szervező: Európai Bizottság 
Időpont: 2022. április 7. 
További információk (regisztrációra nincs szükség): 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event220407.htm  

 
A Horizont Európa keretprogram Hop-on eszközével pályázható projektek 
listája 
 
Az Európai Bizottság közzétette a Horizont Európa keretprogram Hop-on eszközével pályázható 
projektek listáját.  

https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/ncpercek-2022-03-08?folderID=13465&objectParentFolderId=19798
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/ncpercek-2022-03-08?folderID=13465&objectParentFolderId=19798
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220407.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220407.htm
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Erre a felhívásra olyan, a Horizont Európa program keretében nyertes projekt pályázhat, ahol a 
konzorciumban még nem található, gyengébb innovációs teljesítményű, ún. Widening országból 
származó partner. 
Ez a felhívás lehetőséget ad a konzorcium bővítésére egy további, Widening országból érkező 
résztvevő bevonásával. A pályázatot a projekt koordinátora nyújtja be az Európai Bizottsághoz. 
A lista folyamatosan bővülni fog, részletes információ és a nyertes projektek koordinátorainak 
elérhetőségei az alábbi linken találhatók: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on  
A koronavírus kutatásához kapcsolódó projektek listája: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on 
További információ a Widening program Nemzeti Kapcsolattartójánál, Tóth Orsolyánál érhető el 
(orsolya.toth2@nkfih.gov.hu). 
 

Az Egyesült Királyság részvétele a Horizont Európaban 
 
Az Egyesült Királyság 2022. december végéig meghosszabbítja a Horizont Európa program 
nyertes pályázataiban résztvevő brit partnerek számára a tavalyi évben elindított támogatását.  
A finanszírozási mechanizmus részletei, valamint a kezdeményezéssel érintett felhívások listája 
a következő linken található: https://www.ukri.org/wp-
content/uploads/2021/12/HorizonEuropeGuaranteeGuidance14March22.pdf 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Barriers & Facilitators of Computational pathology-Webinar 
 
March Webinar to discuss the Barriers & Facilitators of Computational pathology. The webinar 
will be  this Friday (18-03-2022) from 15:00-16:00 CET and delivered by Julie Swillens from 
Radboudumc.  Registration can be done via the link:  
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPt
WQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,l7sIv3yDr0WjsDhruBGtDw,ZkXn-
IwEvUuOrIaGmG81Xw,5wZsfgWnD0eVlCc9ZQpEbg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-
b5de-32f50a92fbcd&skipauthstrap=1 
The webinars are open to Bigpicture consortium members. Registration is required. Please find 
more details and the link to register in the attached leaflets. 

 
Semmelweis Tudományos és Üzleti Szalon: A bioetika aktuális kérdései (a 
klinikai kutatásoktól a biotechnológiáig)  
 
A Semmelweis Tudományos és Üzleti Szalon programsorozat keretében megrendezésre kerülő 
következő esemény témája a bioetika aktuális kérdései.  
Az előadás keretében a résztvevők áttekintést kaphatnak a bioetika aktuális kérdéseiről a 
klinikai kutatásoktól a biotechnológiáig.  
Időpont: 2022. március 28. (hétfő) 16:00 – 18:00 
Helyszín: Semmelweis Egyetem, Földszinti tárgyaló 
(1085 Budapest, Üllői út. 26., Rektori épület, fszt. 6)  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
mailto:orsolya.toth2@nkfih.gov.hu
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-kfi-hirek/brit-kormany-penzugy-garancia
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/12/HorizonEuropeGuaranteeGuidance14March22.pdf
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/12/HorizonEuropeGuaranteeGuidance14March22.pdf
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,l7sIv3yDr0WjsDhruBGtDw,ZkXn-IwEvUuOrIaGmG81Xw,5wZsfgWnD0eVlCc9ZQpEbg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd&skipauthstrap=1
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,l7sIv3yDr0WjsDhruBGtDw,ZkXn-IwEvUuOrIaGmG81Xw,5wZsfgWnD0eVlCc9ZQpEbg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd&skipauthstrap=1
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,l7sIv3yDr0WjsDhruBGtDw,ZkXn-IwEvUuOrIaGmG81Xw,5wZsfgWnD0eVlCc9ZQpEbg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd&skipauthstrap=1
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,l7sIv3yDr0WjsDhruBGtDw,ZkXn-IwEvUuOrIaGmG81Xw,5wZsfgWnD0eVlCc9ZQpEbg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd&skipauthstrap=1
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A helyszínen cateringet biztosítunk. 
A részletes információkat tartalmazó meghívót mellékelten megküldjük. 
 

EUniWell Science Communication Workshop for PhD candidates 
 
Please find below the promotional information and a short summary about the introductory 
Science Communication Workshop for PhD candidates. 
The online workshop focuses on practical, interactive sessions and is designed for PhD students 
who want to build their knowledge and confidence in the field of science communication. 
The workshop is free of charge to regular PhD candidates from the seven EUniWell partner 
universities! 
The number of places is limited. 
The workshop dates are planned for the workshop: 
7 April (Thursday), 10:00-13:00 CET / 9:00-12:00 GMT 
27 April (Wednesday), 10:00-13:00 CET / 9:00-12:00 GMT 
Application deadline: March 30, 2022 
More information and the application form can be found on the following pages and in the 
attached document. 
News post: https://www.euniwell.eu/participate/events/detail/getting-started-in-science-
communication-workshop 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6907967677126840320 
Twitter: https://twitter.com/EUni_Well/status/1502202736871366661 
Facebook: https://www.facebook.com/EUniWell/posts/154607940304987 
 

Mendel Genetics Conference 
 
Mendel Genetics Conference - A Tribute to Gregor Johann Mendel on His Birth Bicentennial. 
Please find attached an invitation to Mendel Genetics Conference - A Tribute to Gregor Johann 
Mendel on His Birth Bicentennial which will take place from 20 to 23 July 2022 in Brno.  
The interdisciplinary event plans to discuss scientific developments in the fields of: 

 Human genetics (inherited diseases, cancer genetics, gene therapy). 
 Plant genetics, animal genetics, the genetics of microorganisms. 
 Emerging technologies in genetic research. 
 Ethical questions in genetics. 
 Genetics and society. 

Interested parties may also send Abstracts and get a chance to present their ideas and projects 
at the conference (by 31 March 2022). 
Find more information on the programme, registration and keynote speakers at 
http://www.mendel22.cz/conference/. 
 

EGYÉB HÍREK 
 

Új hírportál és tudásbázis az uniós kutatási és innovációs keretprogramban való 
sikeres magyar részvétel támogatására 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal új pályázói portált hozott létre a 95,5 
milliárd euró keretösszegű Horizont Európa programban való magyar részvétel elősegítésére. 

https://www.euniwell.eu/participate/events/detail/getting-started-in-science-communication-workshop
https://www.euniwell.eu/participate/events/detail/getting-started-in-science-communication-workshop
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6907967677126840320
https://twitter.com/EUni_Well/status/1502202736871366661
https://www.facebook.com/EUniWell/posts/154607940304987
http://www.mendel22.cz/conference/
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A magyar nyelvű hivatalos honlap teljes körűen és naprakészen teszi közzé a sikeres pályázáshoz 
nélkülözhetetlen információkat, értelmező anyagokat, aktuális híreket és szakmai 
rendezvényeket, emellett szakértői szolgáltatásokkal is támogatja, hogy a hazai szervezetek 
még eredményesebbekké váljanak a közvetlenül pályázható uniós források elnyerésében. 
Bővebb információk: 
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/sajtokozlemenyek/uj-hirportal-tudasbazis 
illetve a hivatkozott új hírportál is: 
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu 
 

Pályázati segédlet fiatal kutatók számára 
 
Szeretnénk felhívni figyelmét a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) Ifjúságmentorációs Bizottsága 
által készített összeállításra, amely a 45 év alatti kutatók számára az elmúlt években 
meghirdetett legfontosabb pályázatokat mutatja be. 
A doktoranduszok, fiatal kutatók karrierépítésének egyik legfontosabb részét képezi az 
életszakaszhoz legjobban illeszkedő pályázati források azonosítása.  
A sokszínű hazai és nemzetközi kiírások palettáján való eligazodást segíti a Fiatal Kutatók 
Akadémiája által készített összeállítás, mely az elmúlt években meghirdetett legfontosabb 
pályázatokat mutatja be. 
A Fiatal Kutatók Akadémiája Ifjúságmentorációs Bizottsága által összeállított áttekintő anyag 
itt érhető el: 
https://mta.hu/fka/palyazatokat-attekinto-adatbazis-keszult-fiatal-kutatoknak-111980 
Az összefoglaló anyagot mellékelten is megküldjük. 
 

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. március 17. ERC-2022-COG ERC Consolidator Grants  

2022. március 31. 2022-2.1.1-NL Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, 
komplex fejlesztése  

 

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://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/sajtokozlemenyek/uj-hirportal-tudasbazis
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/
https://mta.hu/fka/palyazatokat-attekinto-adatbazis-keszult-fiatal-kutatoknak-111980
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

