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         PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS 
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                 2022.04.06. 
  

 

                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 

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: 

mailto:titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu
https://semmelweis.hu/gyermekklinika1/kutatas/dr-marer-vera-dij/
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- 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: 
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 

 
Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre (2022-2023) 
 
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. 
Az ösztöndíj megkezdésének legkésőbbi időpontja: 2022. november 30. 
Az ösztöndíj időtartama: 12 - 24 hónap. 
A jelentkezés feltételei: 

- Magyar állampolgárság 

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
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;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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- 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 
 

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

- EU4H-2022-PJ-01: Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of 
innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level (CR-
g-22-09.01/02/03) 
The duration of proposals should range between 12 and 36 months. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ösztöndíj pályázat posztgraduális kutatók részére 

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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
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Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság honlapján (https://unesco.hu/) közzétették az UNESCO 
Selyemutak Program keretében a Kínai UNESCO Nemzeti Bizottság támogatásával megvalósuló 
„Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj – Fiatal kutatók kapacitásának és hozzájárulásának 
megerősítése a Selyemutakhoz” elnevezésű kezdeményezés második pályázati felhívását. A 
támogatással a fiatal kutatókat kívánják ösztönözni a selyemutak közös örökségének további 
tanulmányozására. A felhívásra minden országból pályázhatnak posztgraduális kutatók, akik a 
jelentkezés időpontjában 35 évesek, vagy annál fiatalabbak.  
A kutatási területek széles köre támogatható, beleértve a multidiszciplináris és többdimenziós 
javaslatokat, amelyek nem korlátozódnak egy adott régióra vagy kronológiára. A javasolt 
kutatás kiterjedhet a selyemutak közös örökségéhez kapcsolódó számos téma bármelyikére. 
Példaként említhető a tudomány és technológia, vallás és spiritualitás, nyelv és irodalom, 
művészetek és zene, hagyományos sportok és játékok, gazdaság és kereskedelem, stb.  
A közvetlenül az UNESCO-nak benyújtandó pályázat határideje: 2022. május 31.  
Bővebb információk: https://unesco.hu/palyazatok/selyemutak-ifjusagi-kutatasi-osztondij-
107400 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 
ERC Információs Nap 
 
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a European Research Council (Európai Kutatási 
Tanács, ERC) programmal kapcsolatos információs napot szervez az ELKH kutatóhelyek, a 
felsőoktatási intézmények kutatói és a kutatási és innovációs intézményrendszer további 
szereplői számára.  
A rendezvényen a résztvevők naprakész információkat kaphatnak az ERC pályázati rendszerről, 
valamint útmutatót a sikeres kutatási projektek és pályázatok előkészítéséhez.  
A rendezvény időpontja: 2022 április 20., szerda 9:30 – 15:00 óra között.  
A rendezvény helyszíne: MTA Humán Tudományok Kutatóháza konferenciaterem (1097 
Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött.  
Regisztráció: https://survey.elkh.org/index.php?r=survey/index&sid=577978&lang=hu 
A meghívót mellékelten küldjük. 

 
Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants  
 
Szervező: Európai Bizottság (online, angol nyelvű) 
Időpont: 2022. április 28. 
További információ (nincs szükség előzetes regisztrációra): 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event220428.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://unesco.hu/
https://unesco.hu/palyazatok/selyemutak-ifjusagi-kutatasi-osztondij-107400
https://unesco.hu/palyazatok/selyemutak-ifjusagi-kutatasi-osztondij-107400
https://unesco.hu/palyazatok/selyemutak-ifjusagi-kutatasi-osztondij-107400
https://survey.elkh.org/index.php?r=survey/index&sid=577978&lang=hu
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220428.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220428.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). 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Department of Public Health, Semmelweis University – Healthy Aging Seminar 
Speaker Series  
 
We are delighted to announce Dr. Manfred Huber (Coordinator, Healthy Aging, Disability and 
and Long-term Care World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen) as the 
next Healthy Aging Seminar Speaker.  
His talk, “Implementing the Decade of Healthy Ageing in Europe” will be presented virtually 
on Wednesday, April 06, 2022 at 4 pm (Budapest time; GMT+2).  
Dr. Huber has joined WHO in 2009, where he provides advice to Member States in Europe on 
health and social care reform for healthy ageing, better coordination of care, long-term care, 
disability and rehabilitation. Prior to this, he has been Director Health and Care with the 
European Centre for Social Welfare Policy and Research in Vienna. Moreover, he worked for ten 
years with the OECD in Paris, where he was in charge of ageing and health, health indicators 
and health accounting. Manfred Huber is the author of a number of books on health and social 
services for ageing populations. He has over 25 years of experience with international 
comparisons of health and social policy. 
Manfred Huber graduated from the University of Munich with a Master of Science in Mathematics 
and holds a PhD in Economics. 
Topic: Healthy Aging - Egészséges öregedés 
Time: Apr 6, 2022 04:00 PM  
Join Zoom Meeting: 
https://semmelweis.zoom.us/j/97926533282?pwd=OTFhV0FwRjZnRHk2Znpmdmd0eXBxQT09 
Meeting ID: 979 2653 3282 Passcode: 623727 
Please note: The talk will be recorded, consent to be recorded will be assumed for all 
participants. 
 

Horizont Európa online képzés - Open Science 
 
Az NKFI Hivatal április 8-án 10:00 – 12:00 óra között online információs eseményt szervez a 
nyílt tudomány (open science) témájában.  

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://semmelweis.zoom.us/j/97926533282?pwd=OTFhV0FwRjZnRHk2Znpmdmd0eXBxQT09
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A nyílt tudomány mára megkerülhetetlen része lett a tudomány művelésének. A nyílt tudomány 
a tudományos kommunikáció olyan új megközelítése, amely az átláthatóság és együttműködés 
elvein alapul és a friss kutatási eredmények terjesztésének innovatív módját jelenti a legújabb 
technológiai fejlesztések és a digitalizáció vívmányainak alkalmazásával.  
A nyílt tudomány egyrészt a kutatási eredményekhez való hozzáférést, másrészt új 
szemléletmódot jelent.  
A nyílt tudomány lehetővé teszi a nyitott szemléletmód elsajátítását a tudomány világának 
minden szereplője számára, s ezzel a verseny mellett az együttműködésre helyezi a hangsúlyt, 
erősítve ezzel a civil társadalomnak a tudományba vetett bizalmát. 
 
Tervezett program: 
 

10:00 -10:10 Bevezető gondolatok 
Csuzdi Szonja, főosztályvezető, Nemzetközi Főosztály, NKFI Hivatal 

10:10 – 
10:40  

Nemzeti Állásfoglalás a Nyílt tudományról 
Urbán Katalin, főigazgató, Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és 
Tudásközpont 

10:40 – 
10:50 

Kérdések és válaszok 

10:50 - 
11:10 

Nyílt tudomány a Horizont Európa programban 
Dr. Berlinger Balázs, Express Innovation Agency 

11:10 – 
11:20 

Kérdések és válaszok 

11:20 - 
11:40 

Pályázati lehetőségek a nyílt tudomány területén a Horizont Európa 
programban 
Borza Beatrix, WIDERA Nemzeti Kapcsolattartó, Nemzetközi Főosztály, 
NKFI Hivatal 

11:40 – 
12:00 

Kérdések és válaszok 
Zárszó 

 
Az esemény zoom-platformon lesz elérhető, a következő linken:  
    NKFI Hivatal is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
    Topic: Horizont Európa képzés - Open Science 
    Time: Apr 8, 2022 10:00  
    Join Zoom Meeting: 
    https://us06web.zoom.us/j/81551652072?pwd=bXhIQlNTditaeno2RUhhdEZOOXRmZz09 
 

NKFIH  információs esemény - külföldi kutatók fogadásával kapcsolatos 
tudnivalók 
 
Az NKFI Hivatal április 12-én 10:00 – 12:00 óra között online információs eseményt szervez 
az egyetemek és kutatóintézetek külföldi kutatók fogadásával foglalkozó munkatársai számára.  
Tervezett program:  
10:00 – 10:20 Tartózkodási engedély, kutatói vízum 
10:20 – 10:40 Kérdések és válaszok 
10:40 – 11:00 Kutatóintézeti akkreditáció  
11:00 – 11:20 Kérdések és válaszok 
11:20 – 11:40 A magyar Euraxess iroda szolgáltatásai 

https://us06web.zoom.us/j/81551652072?pwd=bXhIQlNTditaeno2RUhhdEZOOXRmZz09
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11:40 – 12:00 Kérdések és válaszok  
Az eseményre várják az intézmények minden olyan munkatársát, aki külföldi kutatók 
fogadásával kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.  
A részvétel regisztrációhoz kötött.  
Jelentkezésüket az online információs eseményen való részvételre április 11. 12:00 óráig 
várják: https://kerdoiv.nkfih.gov.hu/limesurvey/index.php/169717?lang=hu.  
 

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. 
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 
 

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. április 15. - Dr. Márer Vera-díj 

 
 

2022. április 28. KKP-22 Élvonal – Kutatási Kiválósági Program 

 

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://kerdoiv.nkfih.gov.hu/limesurvey/index.php/169717?lang=hu
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/sajtokozlemenyek/uj-hirportal-tudasbazis
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

