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                 2022.04.21. 
  

 

                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
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 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. 

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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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 
 

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

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

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

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

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

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

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

doktori fokozat 

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
https://ope.ed.gov/dapip/#/home
https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
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- 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 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 

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


4 
 

 

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

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

E-mail: project@semmelweis-univ.hu 

Tel.: + 36 20 663 2439 

Web: http://semmelweis.hu/innovacio 

 

ICGEB kollaboratív kutatási pályázati felhívás -2022 
 
A Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology, ICGEB) kollaboratív kutatási pályázatot hirdet.  
Az ICGEB célja magas színvonalú molekuláris biológiai és biotechnológiai kutatások elősegítése, 
különös tekintettel a világ iparilag kevésbé fejlett régióinak igényeire. 
A kollaboratív pályázat célja kutatás ösztönzése egy adott ICGEB tagországban, ICGEB központi 
laboratóriumok együttműködésével, valamint fiatal kutatók képzésének támogatásával. Olyan 
projekteket finanszíroznak, amelyek a fogadó ország szempontjából, valamint regionális 
szempontból releváns tudományos problémát céloznak meg. 
Kutatási projektek a következő témákban pályázhatóak: élettudományok területen folyó 
alapkutatások, egészségügy, ipari és mezőgazdasági biotechnológia, bioenergia. 
Két fajta pályázati típus: 
Standard Kutatási Pályázat (Standard Research Grant) 
Kezdő Kutató Visszatérési Ösztöndíj (Early Career Return Grants) 
A Kezdő Kutató Visszatérési Ösztöndíj célja olyan kiváló eredményeket elért fiatal kutatók 
támogatása, akik legalább 2 évet töltöttek külföldön és nemrég tértek vissza egy ICGEB 
tagországba azzal a céllal, hogy saját laboratóriumukat felállítsák. 
Pályázási feltételek mindkét pályázattípusnál: 
A pályázatot benyújtó kutatónak alkalmazásban kell állnia egy ICGEB tagország 
kutatóintézetében vagy egyeteménél. Előnyben részesülnek a több ország együttműködésén 
alapuló projektek, amelyek egy adott földrajzi régió specifikus érdekeit célozzák meg. 
A Kezdő Kutató Visszatérési Ösztöndíj esetében a pályázó kutató nem lehet több, mint 40 
éves a pályázat benyújtásának időpontjában. Előfeltétel, hogy a pályázó kutató nem tartózkodik 
több, mint 2 éve az adott ICGEB tagországban, ahová visszatért. 
A támogatás futamideje: max. 36 hónap. 
Az ICGEB támogatás mértéke: max. 25000 €/év. 
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek közvetlenül szükségesek a projekt 
megvalósításához.  
Ez magában foglalja a következőket: fogyóeszközök, laboratóriumi felszerelés, tudományos 
szakirodalom vásárlásának és publikáció költségei, utazási és képzési költségek. 
Nem elszámolható: a pályázó kutató fizetése, beruházások, infrastrukturális költségek 
(beleértve a rezsit is). 
A pályázó kutatónak online kell a pályázatot a következő honlapon benyújtani: 
https://www.icgeb.org/activities/grants/ 
Beadási határidő: 2022. április 30. 
Részletes információkat a következő az útmutatókban találhat: CRP ICGEB Research Grant 
Guidelines 2022 ; CRP online submission guidelines 
 

Horizon Europe Young Observer kezdeményezés – egyedülálló lehetőség 
mesterképzésben résztvevő diákok számára a Horizont Európa program 
pályázatértékelési folyamatának megismerésére 
 
A kezdeményezés lényege, hogy a mesterképzésben résztvevő hallgatók mint „fiatal 
megfigyelők” tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy miként történik a nyertes Horizont Európa 
pályázatok kiválasztása (értékelési folyamat figyelemmel kísérése, felkészítő szemináriumon 
való részvétel, konszenzus és panelüléseken való részvétel).  

https://www.icgeb.org/activities/grants/
https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2022/02/CRP_Call_2022_Guidelines-1.pdf
https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2022/02/CRP_Call_2022_Guidelines-1.pdf
https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2022/02/CRP_online_submission_guidelines_2022.pdf
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A kiválasztási folyamat találkozóinak többségét online rendezik, a fizikai jelenlétet igénylő 
üléseket Brüsszelben tartják és az Európai Bizottság fedezi az utazás, illetve szállás költségeit, 
valamint napidíjat fizet a résztvevőknek. A jelentkezési útmutató a következő linken érhető el: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/r
egistration_young_observer.pdf 
További információk: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-
young-observer_en 
 

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

Horizont Europe pályázatértékelővé válás előnyeit bemutató rendezvény 
 
A Horizont Európa programban pályázatértékelővé válás előnyeit bemutató eVALUatE - Why to 
become an expert for Horizon Europe? című rendezvény visszanézhető az alábbi linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=v19TjYalpnA, illetve a bevezető előadás letölthető a 
következő linkről: https://lino.lmt.lt/renginiai/evaluate-why-to-become-an-expert-for-
horizon-europe/  
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Hiánypótló ONLINE Semmelweis Tudományos és Üzleti Szalon előadás:  
A jövő egészségügye  
 
Dátum: 2022. április 25. (hétfő) 16-18 óráig 
Előad:  

 Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/registration_young_observer.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/registration_young_observer.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en
https://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://www.youtube.com/watch?v=v19TjYalpnA
https://lino.lmt.lt/renginiai/evaluate-why-to-become-an-expert-for-horizon-europe/
https://lino.lmt.lt/renginiai/evaluate-why-to-become-an-expert-for-horizon-europe/
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http://evasys.semmelweis.hu/evasys/public/online/index/index?online_php=&p=21PES&ONLI
NEID=90119478635816202571682258361078813857279 
Előzetes kérdések feltevésére is van lehetőség a regisztrációs lapon. 
A részletes információkat tartalmazó meghívót mellékelten megküldjük. 
 

Bigpicture Webinar- Standardization for Exchange of Nonclinical Data (SEND) 
and preclinical data 
 
You are kindly invited to the next Bigpicture Webinar on: “Standardization for Exchange of 
Nonclinical Data (SEND) and preclinical data” (28/04/2022 15:00 - 28/04/2022 16:00 CET). 
The aim of the webinar is to explain how preclinical data are structured and what is the impact 
on the data extraction for the IMI project. This webinar is also of interest for non-EFPIA members 
that want to learn about the data that will be contributed to the repository and the efforts 
related to standardization of data. 
The webinar will be delivered by Stefano Gaudio and Pierre Maliver from Roche. 
Registration for the webinar is required via the link below: 
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPt
WQ,RfxsHIPYN0-D-
33w6bzihQ,L4lQPpuaIUW61FHoWZnMlA,g9zb8NUXIkCjhcXduPnvAw,87sKohdM2UqKo07EaepZcg?
mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd 

 
Danube Cup 
 
It gives us great pleasure to invite you to Budapest, Hungary, for the Conference of the Danube 
Cup network “Entrepreneurship/Startup Education for Students” on April 28, 2022 at the 
Corvinus University of Budapest. 
Date: April 28, 2022 
Venue: Corvinus University of Budapest, Faculty Club 
Organizer: The conference is organized by the Corvinus University of Budapest and the Faculty 
of Economic and Social Sciences of Budapest University of Technology and Economics, as well 
as the Danube Cup network – conference website.  
Opening speech: Prof. Előd TAKÁTS, Rector of the Corvinus University of Budapest and main 
patron of the event 
Find out more about Danube Cup here. 
Due to Covid, the seats at the conference are strictly limited. If you intend to attend, please 
register via the following link (both speakers and audience members):Register now 
The conference is set to highlight the trends in entrepreneurship/startup education, to share 
experiences and knowledge and to point out applied measures which can be implemented not 
only at HE institutions, but also at incubators or accelerators.The programme is attached. 

 
Nyílt tudományos gyakorlatok az élettudományokban és a 
társadalomtudományokban 
 
Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani az alábbi online rendezvényt, amelyen Prof. Dr. 
Bay Péter, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet 
munkatársa és Dr. Gárdos Judit, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs 
Központ vezetője mutatják be a munkájukhoz kapcsolódó nyílt tudományos gyakorlatokat. 

http://evasys.semmelweis.hu/evasys/public/online/index/index?online_php=&p=21PES&ONLINEID=90119478635816202571682258361078813857279
http://evasys.semmelweis.hu/evasys/public/online/index/index?online_php=&p=21PES&ONLINEID=90119478635816202571682258361078813857279
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,L4lQPpuaIUW61FHoWZnMlA,g9zb8NUXIkCjhcXduPnvAw,87sKohdM2UqKo07EaepZcg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,L4lQPpuaIUW61FHoWZnMlA,g9zb8NUXIkCjhcXduPnvAw,87sKohdM2UqKo07EaepZcg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,L4lQPpuaIUW61FHoWZnMlA,g9zb8NUXIkCjhcXduPnvAw,87sKohdM2UqKo07EaepZcg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,L4lQPpuaIUW61FHoWZnMlA,g9zb8NUXIkCjhcXduPnvAw,87sKohdM2UqKo07EaepZcg?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://www.uni-corvinus.hu/ind/danube-cup-2022-conference/?lang=en
http://www.danubecup.eu/
https://www.uni-corvinus.hu/ninja-forms/1296o89a
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Időpont: 2022. április 28. (csütörtök) 10:00-12:00 
Regisztráció:  
https://openscience.hu/events/magyar-nyilt-tudomanyos-forum-iv/ 
A Fórumot az Európai Nyílt Tudományos Együttműködés, az EOSC kapcsán, a NI4OS-Europe 
(National Initiatives for Open Science in Europe) H2020-as projekt megbízásából a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár (DEENK) szervezi. Mindkét intézmény elkötelezett a nyílt tudomány ügyének hazai 
előmozdításában.  
A KIFÜ a közelmúltban létrejött EOSC Associationban képviseli Magyarországot, illetve nyílt 
tudományos hírfolyamot üzemeltet a https://kifu.gov.hu/ni4os/hirek oldalon. A DEENK több 
éve rendszeresen tájékoztatja a kutatói közösséget a nyílt tudomány témában, az OpenAIRE 
hazai képviselője, az Openscience.hu oldal működtetője. 
A korábbi nyílt tudományos fórumok anyaga elérhető az alábbi oldalakon: 
https://kifu.gov.hu/ni4os/Nyilt_Tudomanyos_Forum_20220119_prezentaciok 
https://kifu.gov.hu/ni4os/Nyilt_Tudomanyos_Forum_20210924_prezentaciok 
https://kifu.gov.hu/ni4os/Nyilt_Tudomanyos_Forum_20210528 
A részletes programot levelünkhöz csatolva küldjük. 

 
European Academy 
 
As the E.C. is further simplifying and streamlining the management system for the new 
Programming Period, and with the recent inclusion of the PM² Methodology to European 
Interoperability Framework's Tool Box, it is more essential than ever before for those dealing 
with European projects to understand and be in a position to implement the E.C.'s own project 
management methodology. 
For this reason, starting this quarter, we will be delivering the 2-day course MANAGEMENT AND 
COORDINATION OF E.C. FUNDED PROJECTS; THE PM² METHODOLOGY twice a month both Online 
and In-class in various destinations across EU. 
Our training schedule for the second quarter of 2022 also includes monthly deliveries for the 2-
day FINANCIAL ADMINISTRATION & AUDITING PREPARATION FOR E.C. FUNDED PROJECTS and two 
sessions on PROPOSAL WRITING FOR RESEARCH & INNOVATION PROJECTS are planned for May 
and June. 
Upcoming training schedule is as follows:  
• 21-22 April 2022 | Financial Administration & Auditing Preparation for E.C. Funded Projects 
| Online | [link] 
• 21-22 April 2022 | PM² Project Management Methodology for European Funded Projects | 
Online | [link] 
• 28-29 April 2022 | Financial Administration & Auditing Preparation for E.C. Funded Projects 
| Brussels | [link] 
• 5-6 May 2022 | Financial Administration & Auditing Preparation for E.C. Funded Projects | 
Online | [link] 
• 9-10 May 2022 | PM² Project Management Methodology for European Funded Projects | 
Online | [link] 
• 11-13 May 2022 | Proposal Writing for Research & Innovation Projects | Online | [link] 
• 12-13 May 2022 | Financial Administration & Auditing Preparation for E.C. Funded Projects 
| Brussels | [link] 
• 13-14 June 2022 | PM² Project Management Methodology for European Funded Projects | 
Online | [link] 

https://openscience.hu/events/magyar-nyilt-tudomanyos-forum-iv/
https://kifu.gov.hu/ni4os/hirek
https://kifu.gov.hu/ni4os/Nyilt_Tudomanyos_Forum_20220119_prezentaciok
https://kifu.gov.hu/ni4os/Nyilt_Tudomanyos_Forum_20210924_prezentaciok
https://kifu.gov.hu/ni4os/Nyilt_Tudomanyos_Forum_20210528
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/F5XbhaFWk7LHYVkcKZ892AVg/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/F5XbhaFWk7LHYVkcKZ892AVg/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/xtca0aRKRulglOyk6TFwDQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/F5XbhaFWk7LHYVkcKZ892AVg/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/hyBCvKRMJwworCr6r08H892g/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/JwV7SdaMitAflQQDIDhMzA/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/ACgi4mokxrtpXIWx8925h8jQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/xtca0aRKRulglOyk6TFwDQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/o7fIaaMHQEMYBUNCk3JMAA/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/1OkQ763DYpbyJOBPvq3uGWiQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/xtca0aRKRulglOyk6TFwDQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/1MqPhR4LWuqEhGg7630cG6VQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/qpY7NkLujMQTF763Ip9zHYww/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/xtca0aRKRulglOyk6TFwDQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
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• 6-8 July 2022 | Proposal Writing for Research & Innovation Projects | Online | [link] 
• 7-8 July 2022 | PM² Project Management Methodology for European Funded Projects | 
Online | [link] 
• 14-15 July 2022 | Management and Coordination of E.C. Funded Projects; The PM² 
Methodology | Athens | [link] 
• 12-13 September 2022 | PM² Project Management Methodology for European Funded 
Projects | Online | [link] 
• 17-18 October 2022 | Management and Coordination of E.C. Funded Projects; The PM² 
Methodology | Brussels | [link] 
• 21-22 November 2022 | Management and Coordination of E.C. Funded Projects; The PM² 
Methodology | Frankfurt | [link] 
• 12-13 December 2022 | Management and Coordination of E.C. Funded Projects; The PM² 
Methodology | Brussels | [link]  
Should you wish to participate in any of these trainings, reserve your seat at your earliest 
convenience online. 

 
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. április 28. ERC-2022-ADG ERC Advanced Grants  

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  

http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/skmZ8pbDk6dRt1cL763vl7bg/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/xtca0aRKRulglOyk6TFwDQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/hTbxVGDE9bpm1myR763p7763UQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/xtca0aRKRulglOyk6TFwDQ/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/lEEJRT892CmQe41Its9U7hkA/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/35QSq6H91OJSBvEyqaq1yA/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
http://sendy.europeanacademy.com/l/8De9mNfKRn300FjHlHuXiw/pgZB6t9qDY7Xht5tRA1t5g/rJIeGc32754763bm5SqanFvA
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

