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                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
Felhívás rövid tanulányútra Olaszországba 
 
Az olasz Külügyi és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium pályázatot hirdetett rövid 
olaszországi tanulmányútra. A felhívásra magyar állampolgárságú szakemberek (egyetemi 
oktatók, klinikai- vagy kutatóintézet, kulturális intézmény munkatársainak) jelentkezését 
várják. A tanulmányút kizárólag olasz állami intézményben (egyetemen, kutatóintézetben vagy 
kulturális intézményben) valósítható meg 2022. szeptember 15. és 2022. október 31. 
között. Összesen 8 fő részesülhet támogatásban. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 
július 31. 
Bővebb információk: 
https://iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/hu/opportunita/borse_di_studio/borse-per-brevi-
soggiorni-di-studio.html 

 
European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and Lilly European 
Diabetes Research Programme 
 
The EFSD/Lilly Programme aims to promote increased European diabetes research and to raise 
public awareness and political understanding of the magnitude and burden of the disease. 
To achieve the goals and objectives of this Programme, EFSD and Lilly invite applications by 
issuing this “Request for Applications” (RFA). The EFSD/Lilly Programme will accept applications 
within any area of basic or clinical diabetes research. Research will be supported through the 
award of grants, each of up to Euro 100,000.  
Deadline Date: 1 September 2022 
Other informations: http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/78-european-
foundation-study-diabetes-efsd-and-lilly-european-diabetes-research-programme 

 
Akadémiai Ifjúsági Díj 
 
A pályázatra a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő 
kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek, valamint az alapító okiratuk szerint tudományos 
tevékenységet is végző más intézmények olyan foglalkoztatottjai, kutató ösztöndíjasai 
pályázhatnak, akik teljes vagy részmunkaidőben tudományos kutatói tevékenységet végeznek, 

https://iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/hu/opportunita/borse_di_studio/borse-per-brevi-soggiorni-di-studio.html
https://iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/hu/opportunita/borse_di_studio/borse-per-brevi-soggiorni-di-studio.html
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/78-european-foundation-study-diabetes-efsd-and-lilly-european-diabetes-research-programme
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/78-european-foundation-study-diabetes-efsd-and-lilly-european-diabetes-research-programme
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/akademiai-ifjusagi-dij-iden-is-palyazhat-valamennyi-fiatal-mta-koztestuleti-tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202
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MTA köztestületi tagsággal rendelkeznek, 35 évnél fiatalabbak és kutatóhelyük vezetője ajánlja 
őket.  
A díj elnyerésére pályázni lehet olyan egyéni munkával elért eredménnyel (szabadalom, 
találmány, könyv, szakcikk vagy cikksorozat, önállóan értékelhető kutatási részeredmény, a 
társadalomtudományok területén a doktori értekezés is) és ennek összefoglalójával, amelynek 
tudományos értéke az elismerést indokolja. 
Az elnyerhető díj összege legfeljebb: 500.000 Ft. 
A pályázatot 2022. szeptember 1-jén 16 óráig lehet feltölteni az MTA internetalapú pályázati 
felületére: https://palyazat.mta.hu/aid_2022/. 
Bővebb információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/akademiai-ifjusagi-dij-iden-is-
palyazhat-valamennyi-fiatal-mta-koztestuleti-tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202 
 

USIAS Fellowships 2023 Call for proposals  
 
The University of Strasbourg Institute for Advanced Study (USIAS) was created in 2012 to fund 
excellent, original research in all scientific domains and to serve as a place of intellectual 
innovation. In order to reach this objective, USIAS welcomes excellent researchers from all 
countries and all disciplinary backgrounds. Each year, the Institute selects around 15 Fellows 
for a period of between three months to two years. 
Fellowships are available to researchers: 
From outside of Strasbourg, wishing to carry out research in interaction with researchers at the 
University of Strasbourg and/or to use a specific Strasbourg research facility. Eligible candidates 
should be at the level of at least assistant professor (tenure track) or equivalent. 
From Strasbourg wishing to work on particularly original research ideas, seeking to apply their 
knowledge and skills to new domains outside of their current field of work. Joint projects with 
an external applicant are particularly encouraged. Eligible candidates should hold a permanent 
post and be at least at the level of maître de conférences or chargé de recherche (or 
equivalent). 
Applications from emeritus professors can be considered. Applicants holding a non-permanent 
position, e.g. post-doctorate, are not eligible to apply. 
Joint Fellowships can be submitted, with a maximum of three applicants for any one project. 
Applications should be written in English (with the exception of research related to French 
language and literature; see full guidelines) to enable international peer review. 
Application deadline: 5 September 2022 (13:00 CET) 
Other informations: https://www.usias.fr/en/calls/28505/ 
 

MSCA Postdoctoral Fellowships 2022- HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 
 
The goal of MSCA Postdoctoral Fellowships is to enhance the creative and innovative potential 
of researchers holding a PhD and who wish to acquire new skills through advanced training, 
international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility.  
Through the implementation of an original and personalised research project, MSCA 
Postdoctoral Fellowships aim to foster excellence through training and mobility and to equip 
researchers with new skills and competences in order to identify solutions to current and future 
challenges. Postdoctoral researchers are encouraged to reach out to society at large to make 
the results of their research visible to citizens. 

https://palyazat.mta.hu/aid_2022/
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/akademiai-ifjusagi-dij-iden-is-palyazhat-valamennyi-fiatal-mta-koztestuleti-tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/akademiai-ifjusagi-dij-iden-is-palyazhat-valamennyi-fiatal-mta-koztestuleti-tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202
https://www.usias.fr/en/calls/28505/
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Fellowships will be provided to excellent researchers, undertaking international mobility either 
to or between EU Member States or Horizon Europe Associated Countries, as well as to non-
associated Third Countries.  
Applications will be made jointly by the researcher and a beneficiary in the academic or non-
academic sector. 

 European Postdoctoral Fellowships are open to researchers of any nationality who wish 
to engage in R&I projects by either coming to Europe from any country in the world or 
moving within Europe. The standard duration of these fellowships must be between 12 
and 24 months. 

 Global Postdoctoral Fellowships are open to European nationals or long-term residents 

who wish to engage in R&I projects with organisations outside EU Member States and 
Horizon Europe Associated Countries. These fellowships require an outgoing phase of 
minimum 12 and maximum 24 months in a non-associated Third Country, and a mandatory 
12-month return phase to a host organisation based in an EU Member State or a Horizon 
Europe Associated Country. 

Budget: 257 000 000 EUR 
Deadline date: 14 September 2022 17:00:00 Brussels time 
Other informations: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-
01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCode
s=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;
focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivi
sionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode
=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicLi
stKey=topicSearchTablePageState 
 

Törődés, empátia - pályázat az emberarcú egészségért! 
 
Idén első alkalommal kerül kiírásra Magyarországon a Teva "Emberarcú Egészségért díj 2022" 
pályázata. A gyógyszergyártó cég fő missziója - az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének 
javításán túl - a betegek életminőségét befolyásoló kezdeményezések támogatása, mert vallja, 
hogy a magas szintű egészségügyi ellátáson és a gyógyszeres kezelésen túl a betegeknek 
szükségük van a lehető legtöbb törődésre, empátiára, emberségre, méltóságra és együttérzésre 
is a gyógyulásukhoz. 
Az Emberarcú Egészségért díjra nevező pályamunkákat a Teva www.teva.hu/emberarcu-
egeszsegert weboldalán lehet online benyújtani. A zsűri a kezdeményezés hasznossága, 
egyedisége, kreativitása, emberközelisége és fenntarthatósága szempontjából értékeli a 
beérkező pályázatokat, melyek közül a Teva munkavállalóinak szavazatai alapján kerül ki a 4 
nyertes kezdeményezés. Pályázni olyan önkéntes segítségnyújtó és értékteremtő projektekkel 
lehet, melyek az utóbbi másfél évben valósultak meg, és/vagy kezdődtek el.  
A négy győztes pályázat nyereménye egyenként bruttó 1 000 000 forint. 
A pályázatok benyújtási határideje: szeptember 15. éjfél.  
A részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap az alábbi linken érhető el: 
https://www.teva.hu/emberarcu-egeszsegert 
 

Richter felhívás In vivo vizsgáló módszer átvételére és üzemeltetésére 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=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://www.teva.hu/emberarcu-egeszsegert
https://www.teva.hu/emberarcu-egeszsegert
https://www.teva.hu/emberarcu-egeszsegert
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A Richter Gedeon Nyrt. Innovációs és Pályázati Iroda felhívást tesz közzé Magyarországon 
működő, in-vivo munkákban járatos laboratóriumok számára, amelyek vállalni tudják a  
„Patkány szervtömeg mérésen alapuló biológiai aktivitás meghatározása (Steelman-Pohley 
assay, Ph. Eur. 2286)” módszer átvételét, valamint rendszeres, hosszútávú működtetését, 
hatóságilag igazolt GMP környezetben. Amennyiben csak a GMP környezet hiányzik, annak 
megteremtéséhez a Richter Gedeon Nyrt. segítséget nyújt. 
A jelentkezéseket a zs.szombat@richter.hu és innovacio@richter.hu e-mail címre várják, 
legkésőbb 2022. szeptember 30-ig. 
Bővebb információk a mellékelt pályázati felhívásban találhatóak. 

 
Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz 
nyújtott 2022. évi mobilitási igénybejelentésekhez 
 
A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos 
kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai 
keretében, mint küldő fél mobilitási pénzügyi támogatást nyújt a köztestületi tagok egyedi, a 
tudományos együttműködést elősegítő utazásaihoz. 
A jelentkezőnek már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló 
meghívólevéllel kell rendelkeznie. 
A mobilitási igényeket jelen felhívás közzétételétől kezdődően lehet benyújtani elektronikus 
igénybejelentési rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2022/ 
oldalon érhető el. 
Jelentkezési határidő: 2022. október 28. 
Bővebb információk: https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-
akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-
igenybejelentesekhez-112013 

 
CEEPUS oktatói mobilitás pályázat  
 
A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben 
nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki 
szinten. A karok vagy tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos 
tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az 
adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a 
hálózatban részt vevő kar vagy tanszék oktatatói körében hirdetik meg.  
Oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges: 

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások 
2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások 

Az oktatói mobilitás célja: 
- 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása 

kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati 
rendszerben) 

- a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem 
lehet! 

A megpályázható időszak: Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap 
A hálózati mobilitás jelentkezési határideje a tavaszi szemeszterre: október 31. 
Bővebb információk: https://tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa 

mailto:zs.szombat@richter.hu
mailto:innovacio@richter.hu
https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2022/
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://tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa
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MSCA Doctoral Networks 2022- HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01 
 
The MSCA Doctoral Networks aim to train creative, entrepreneurial, innovative and resilient 
doctoral candidates, able to face current and future challenges and to convert knowledge and 
ideas into products and services for economic and social benefit. 
The MSCA Doctoral Networks will raise the attractiveness and excellence of doctoral training in 
Europe. They will equip researchers with the right combination of research-related and 
transferable competences and provide them with enhanced career perspectives in both the 
academic and non-academic sectors through international, interdisciplinary and inter-sectoral 
mobility combined with an innovation-oriented mind-set. 
Project results are expected to contribute to the following outcomes: 
 
For supported doctoral candidates 

 New research and transferable skills and competences, leading to improved employability 
and career prospects within and outside academia; 

 New knowledge allowing the conversion of ideas into products and services, where 
relevant; 

 Enhanced networking and communication capacities with scientific peers, as well as with 
the general public that will increase and broaden the research and innovation impact. 

 
For participating organisations 

 Improved quality, relevance and sustainability of doctoral training programmes and 
supervision arrangements; 

 Enhanced cooperation and transfer of knowledge between sectors and disciplines; 
 Increased integration of training and research activities between participating 

organisations; 
 Boosted R&I capacity; 
 Increased internationalisation and attractiveness; 
 Regular feedback of research results into teaching and education at participating 

organisations. 
Budget: 428 276 125 EUR 
Deadline date: 15 November 2022. 
Other informations: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-
01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCode
s=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivi
sionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZ
onesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCutt
ingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=
asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 
Horizont Európa Security Információs Nap 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;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/horizon-msca-2022-dn-01-01;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/horizon-msca-2022-dn-01-01;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/horizon-msca-2022-dn-01-01;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/horizon-msca-2022-dn-01-01;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/horizon-msca-2022-dn-01-01;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/horizon-msca-2022-dn-01-01;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/horizon-msca-2022-dn-01-01;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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A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal 2022. július 8-án 9-12 óra 
közöttonline Információs Napot rendez a Horizont Európa 3-as Klaszter (Polgárok Biztonsága a 
Társadalomért) 2022. évi pályázati felhívásai kapcsán. A rendezvényen történő részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
További részletek az alábbi linkeken találhatók: 
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/2022-evi-felhivasok-klaszter3 
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/2022-evi-
felhivasok-klaszter3?folderID=13465&objectParentFolderId=19798 
 

Horizont Európa keretében benyújtott kétlépcsős egészségügyi klaszter 
pályázatok felkészítése a második fordulóra - „Full Proposal Check 2022” 
 
2022. július 25-29. között Bridge2HE „Full Proposal Check 2022” online rendezvényre kerül 
sor, amely lehetőséget teremt az egészségügyi klaszter kétlépcsős felhívásaira benyújtott, az 
első fordulóban sikeresen szerepelt pályázók számára a 2022. szeptemberi határidős második 
fordulóra benyújtandó teljes projektjeik értékelésére.  
Az értékelésben tapasztalt pályázatértékelőktől és a nemzeti kapcsolattartó pontoktól (NCP-k) 
kaphatnak részletes visszajelzést a továbbfejlesztett pályázati tervezetekről a végső siker 
elérése érdekében.  
Az eseményen a koordinátor (kivételes esetben egy meghatalmazottja), és a 
projektpartnerintézmény egy képviselője vehet részt. A javaslatok bizalmas kezelése érdekében 
a résztvevők titoktartási nyilatkozatot írnak alá. Az értékelésre való jelentkezést követően a 
részvétel nem automatikus, azt kiválasztási eljárás követi, annak eredménye és a készenléti 
állapot szintje jogosíthat fel a beválasztásra.  
További részletek elérhetők itt: https://cluster1-2022.proposalcheck.eu/  
 

Európai Kutatási és Innovációs Napok 
 
Az Európai Kutatási és Innovációs Napok az Európai Bizottság éves kiemelt kutatási és innovációs 
rendezvénye, amely összehozza a politikai döntéshozókat, kutatókat, vállalkozókat és a 
nyilvánosságot, hogy megvitassák a kutatás és innováció jövőjét Európában és azon túl. 
Az eseményre 2022. szeptember 28-án és 29-én online kerül sor, így bárki csatlakozhat.  
Az idei esemény lehetőséget ad arra, hogy megvitassák és alakítsák Európa ellenálló képességét, 
és a stratégiai autonómiáját erősítő új megoldásokat.  
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-
innovation-days  
 

RENDEZVÉNYEK 
 

Bigpicture Webinar on Explainable AI 
 
You are invited to the Bigpicture Webinar on Explainable AI by Mara Graziani (University of 
Applied Sciences of Western Switzerland Hes-so Valais) that will be held on 16/09/2022 (15:00-
16:00 CET). 
Title: Deep Learning Interpretability in Microscopy Imaging: from model validation to 
knowledge discovery. 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/2022-evi-felhivasok-klaszter3
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/2022-evi-felhivasok-klaszter3?folderID=13465&objectParentFolderId=19798
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/2022-evi-felhivasok-klaszter3?folderID=13465&objectParentFolderId=19798
https://cluster1-2022.proposalcheck.eu/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


7 
 

 

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 

 

Abstract: The wide variability of existing interpretability methods, in the form of post-hoc 
explanations or models with ad-hoc transparency constraints is mainly dedicated to ensuring 
the safety and reliability of complex and opaque deep neural networks. Scientific discovery, 
however, may benefit from interpreting deep learning models that can successfully predict 
biomarkers and gene activity states that are invisible to the human eye, such as DNA mutations 
and transcriptomics.  
In this talk, I will give an overarching overview of the applications of interpretability methods 
to microscopy imaging, starting from its uses to ensure the safety and reliability of the models 
and moving to the exploration of new hypothesis and new imaging patterns that can be 
associated to differentially expressed genes. 
Bio: Mara Graziani, Ph.D., is a postdoctoral researcher at IBM Research Zurich and at two applied 
universities in Switzerland: ZHAW and HES-SO Valais. She holds a Ph.D. in Computer Science 
from the University of Geneva and a M.Phil. in Machine Learning from the University of 
Cambridge (UK). Her research focuses on developing interpretable deep learning methods to 
support and facilitate knowledge discovery in bio-medical research. She was awarded the IEEE 
Technical Committee on Computational Life Sciences Ph.D. Thesis Award. 
Background reading: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32658785/ 
Please register online to receive the details and link to the virtual meeting room here: 
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPt
WQ,RfxsHIPYN0-D-
33w6bzihQ,I5Zn5vihRkiGyw3XMZZW1Q,SW_IKN33TUKsSbL7uroa0w,zyqr4m7rRkqdHSVAda5qVA?
mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd 

 
CELSA Match Making Event 
 
CELSA aims at promoting research collaboration between its members, to exchange practice at 
both policy and operational level, and together to find solutions for the major problems Europe 
is facing. The CELSA Research Fund supports collaborative research projects between 
researchers of at least two CELSA partners, of which one must be KU Leuven, with the purpose 
of leveraging their efforts towards future Horizon Europe applications.  
To support and to encourage the development of new project ideas and applications, the 
Regional Committee Central and East Europe of KU Leuven is proposing a new initiative. 
With this invitation, we kindly invite all researchers within the CELSA partners to reflect on 
ideas for project proposal submissions for the next CELSA call and beyond, and to participate in 
a matchmaking exercise. To support these ideas, we are planning a workflow that will go as 
follows: 

 Call for expressions of interest sent now during the summer months and repeated in 
early September. The expressions of interest can be submitted using a Google forms 
document, with a hard deadline for collecting all expressions of interest by September 
21, 12pm. The Google Form is available here. The expressions of interest will be 
available upon submission here. 

 By September 28 the latest, all Research Coordination Offices of each institution will 
match the expressions of interest with relevant researchers from the respective 
institutions.  

 By October 5 the latest, institutions ask their respective researchers who have been 
matched to the expression of interest whether they are interested in connecting with 
other researchers on the specific topic. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32658785/
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,I5Zn5vihRkiGyw3XMZZW1Q,SW_IKN33TUKsSbL7uroa0w,zyqr4m7rRkqdHSVAda5qVA?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,I5Zn5vihRkiGyw3XMZZW1Q,SW_IKN33TUKsSbL7uroa0w,zyqr4m7rRkqdHSVAda5qVA?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,I5Zn5vihRkiGyw3XMZZW1Q,SW_IKN33TUKsSbL7uroa0w,zyqr4m7rRkqdHSVAda5qVA?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://teams.microsoft.com/registration/0uzBVcB8hEe13jL1CpL7zQ,jhG5257sakeO7qq98oPtWQ,RfxsHIPYN0-D-33w6bzihQ,I5Zn5vihRkiGyw3XMZZW1Q,SW_IKN33TUKsSbL7uroa0w,zyqr4m7rRkqdHSVAda5qVA?mode=read&tenantId=55c1ecd2-7cc0-4784-b5de-32f50a92fbcd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-jhg5eTb3f8A7E7Rwa-Blrnj89OF8qVgZln_hz57Mlflw_w/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ScfHNzvgBTxBHSyMJvBUXYTik1uLyWZVrgI5iBoEv1c/edit?usp=sharing
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 On October 6, researchers are informed about the group composition and invited to 
initiate an (online) conversation. 

 We are planning a live event in Leuven on Thursday November 10 to allow interested 
partners to engage in the final preparatory steps for a CELSA (or other) project proposal 
submission. In this event, good practices of former CELSA projects will be presented, 
details of the CELSA application procedure will be highlighted and opportunities for 
follow-up projects in the Horizon Europe scheme will be shared with the audience. We 
will also facilitate live workshops between the applicants to take their project proposals 
forward. Any travel and accommodation costs are the expenses of the own researcher or 
institution. 

 In order to give sufficient room for this initiative, the deadline of the CELSA call will be 
changed to December 15, 5pm (CET). 

 
Semmelweis Szimpózium 2022 
 
Idén is megrendezésre kerül a Semmelweis Egyetem egyik legnagyobb szabású rendezvénye a 
Semmelweis Szimpózium 2022. november 7-9. között.  
Az idei Szimpózium a nemzetközi orvosképzés 40 éves jubileuma köré épül, ennek alkalmából a 
világ minden tájáról, Amerikától Ázsiáig érkeznek kiemelkedő tudományos teljesítménnyel 
rendelkező orvosok, kutatók, akik a legújabb trendeknek megfelelő előadásokkal gazdagítják az 
esemény programját.  
A tudományos rendezvényen való részvétel a Semmelweis Egyetem által teljes mértékben 
támogatott, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. 
A szakmai rendezvény 46 kreditpont értékben akkreditált (OFTEX, GYOFTEX). 
A PhD hallgatóknak a Semmelweis Szimpóziumon való részvételért 1 kreditpont jár, míg a 
poszterszekcióban indulók 2, a legjobb posztereket bemutatók 3 kreditpontban részesülhetnek. 
Az esemény helyszíne: Elméleti Orvostudományi Központ (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47) 
Az esemény időpontja: 2022. november 7-9. 
A Semmelweis Szimpózium honlapja: https://semmelweis.hu/symposium2022/ 
Regisztrációs link: https://if.convention.hu/Event/Registration/SEMMW22 

 
EGYÉB HÍREK 
 
Megnyílt a lehetőség brazil-magyar közös KFI pályázat kiírására 
 
2022. június 1-én Együttműködési Megállapodást írt alá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal (NKFIH) és a Brazil Ipari Kutatás-Fejlesztési Ügynökség (EMBRAPII) a kutatás-
fejlesztés és innováció területén folytatott együttműködésük elmélyítése érdekében, 
megteremtve ezzel a lehetőséget közös brazil-magyar KFI projekteket támogató pályázat 
elindítására. 
Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/megnyilt-lehetoseg-brazil-
magyar-kozos-kfi-palyazat 
 

Megjelentek az Innovative Health Initiative (IHI) partnerség pályázati kiírásai 
 

https://semmelweis.hu/symposium2022/
https://if.convention.hu/Event/Registration/SEMMW22
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/megnyilt-lehetoseg-brazil-magyar-kozos-kfi-palyazat
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/megnyilt-lehetoseg-brazil-magyar-kozos-kfi-palyazat
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Szeretnénk szíves figyelmét felhívni, hogy az Innovative Health Initiative (IHI) partnerség 
pályázati kiírásai megjelentek. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. szeptember 20. 
17:00 óra.  
Részletek az IHI honlapján: https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-
health-initiative-launches-first-calls-proposals  
A kiírások a Funding&Tenders portálon itt érhetők el: egylépcsős felhívások , kétlépcsős 
felhívások  
Emlékeztetőül: 
Az Innovatív Egészségügyi Kezdeményezés (Innovative Health Initiative - IHI) a korábbi 
Innovative Medicines Initiative (IMI) tapasztalataira épülő PPP (Public Private Partnership) 
kezdeményezés, amelyhez olyan ipari szereplők járulnak hozzá, mint a COCIR, EFPIA, 
EuropaBio, MedTech Europe, Vaccines Europe.  
Egylépcsős felhívások: 

 Innovatív, döntést támogató rendszerek az ellátás-utak javítására a neurodegeneratív 
betegségekben és társbetegségekben szenvedők számára. 

 Új generációs képalkotás és képvezérelt diagnosztika és terápia a rák területén. 
 Személyre szabott onkológia: Innovatív betegközpontú, multimodális terápiák a rák ellen. 
 A heterogén egészségügyi adatokhoz való hozzáférés és azok integrációja a jobb 

egészségügyi ellátás érdekében a magas népegészségügyi szükségletű betegségekben. 
Az egylépcsős pályázatoknál a pályázó konzorciumoknak biztosítaniuk kell, hogy a projekt teljes 
költségvetéséből legalább 45%-ot a projekt ipari résztvevőinek hozzájárulásaiból fedezzék.  
Kétlépcsős felhívások: 

 Szív- és érrendszeri betegségek – előrejelzés javítása, megelőzés, diagnózis és nyomon 
követés.  

 Harmonizált módszertan korai megvalósíthatósági tanulmányok elősegítésére a klinikai 
és innovációs kiválóság érdekében az Európai Unióban. 

A kétlépcsős pályázatoknál az IHI ipari szereplőinek kiemelt szerep jut. Az első pályázati körben 
sikeresen szereplő jelölt konzorciumok felé elvárás, hogy a 2. határidőre benyújtandó teljes 
pályázatban és a kialakításra kerülő végső konzorciumban egy az IHI által előre meghatározott 
ipari szereplői körnek koordinátor vagy projekt vezetői szerepet biztosítsanak.  
Az egyes felhívásokhoz kapcsolódóan 2022. június 10–23. között a tartalmi és finanszírozási 
részletekbe is belemenő másfél órás webináriumokat szerveztek. Az IHI linken a már lezajlott 
előadások felvételei, diasorai és a regisztrált résztvevők listája (annak megjelölésével is, 
hogy ki tud önrészt vállalni és konkrétan mivel foglalkozna, tehát a partnerkeresést is 
megkönnyíti) is elérhetők. https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/webinars-ihis-
first-calls-proposals 
A költségekről és az ipari szereplőkről, azok típusairól külön online tájékoztatót szerveztek, 
ami itt hallgatható vissza: https://www.youtube.com/watch?v=tV9AcJuki8U 
A konzorciumépítés megkönnyítése érdekében az IHI partnerkereső rendezvényt szervezett 
2022. június 14-én. Szíves figyelmükbe ajánljuk a rendezvény online felületét, amely a 
résztvevők, partnerkeresők, ajánlattevők listájával július 15-ig még elérhető: https://ihi-calls-
2022.b2match.io  

 
Horizont Európa - Az európai K+I rendszer átalakítása című pályázati felhívás 
benyújtási adatai 
 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-launches-first-calls-proposals
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-launches-first-calls-proposals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-02-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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-search;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-02-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/horizon-ju-ihi-2022-01-01;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/horizon-ju-ihi-2022-01-02;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/horizon-ju-ihi-2022-01-03;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/horizon-ju-ihi-2022-01-04;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/horizon-ju-ihi-2022-02-01;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-02-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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/horizon-ju-ihi-2022-02-02;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-02-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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://www.ihi.europa.eu/news-events/events/webinars-ihis-first-calls-proposals
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/webinars-ihis-first-calls-proposals
https://www.youtube.com/watch?v=tV9AcJuki8U
https://ihi-calls-2022.b2match.io/
https://ihi-calls-2022.b2match.io/
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Elérhetők a Horizont Európa 2022-es, "Az európai K+I rendszer reformja és fejlesztése" című 
pályázati felhívás benyújtási adatai! A felhívás határidejéig 120 pályázatot nyújtottak be 
összesen 240,5 millió eurós kért költségvetésre.  
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZW
MuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvanVzdC1jYWxsLXN1Ym1pc3Npb24tZmlndXJlcy1ob3Jpem9uLWV1cm9
wZS1yZWZvcm1pbmctZXVyb3BlYW4tcmktc3lzdGVtLTIwMjItMDUtMTNfZW4 
 

Az Európai Bizottság 162 millió eurót bocsát rendelkezésre az európai 
kutatási infrastruktúrák megerősítésére 
 
A forrásokat a kutatási projektek számára osztják szét, miután április 20-án lezárult a Horizont 
Európa három pályázati felhívása. Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökséghez (REA) 79 
pályázat érkezett ezekre a felhívásokra, összesen 552 millió eurós igényelt költségvetéssel. 
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZW
MuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvZXVyb3BlYW4tY29tbWlzc2lvbi1tYWtlcy1ldTE2Mi1taWxsaW9uLWF2Y
WlsYWJsZS1zdHJlbmd0aGVuLXJlc2VhcmNoLWluZnJhc3RydWN0dXJlcy1ldXJvcGUtMjAyMi0wNS0
wMl9lbg 
 

The challenges of sharing data in the EU 
 
One of the crucial aspects of realizing Bigpicture's ambition, is the collection and sharing of 
data. But how do we get from 0 to 3 million slides in the tricky landscape of European and 
national regulations on data sharing? Bigpicture recently published a unique report that maps 
the legal frameworks, and identifies crucial regulations applicable to the initial data submitters 
of the EU countries involved in Bigpicture. 
 Other informtions: https://bigpicture.eu/news/challenges-sharing-data-
eu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Bigpicture+Newsletter+June&utm_medium=email 
 

AI in pathology: paving the way forward 
 
In the past years, the game has changed for computational pathology. Thomas Fuchs, Founder 
and Chief Scientist at Paige: “For a long time no one really cared, but since the first digital high 
resolution images for clinical use, it really took off and is now exploding. The rise of image-
based technologies and deep learning open the door to AI in pathology. We can now develop 
possible models and systems that are accurate (and predictive) enough to use for clinical tasks.” 
Other informations: https://bigpicture.eu/news/ai-pathology-paving-way-
forward?utm_source=Laposta&utm_campaign=Bigpicture+Newsletter+June&utm_medium=ema
il 
 

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 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZWMuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvanVzdC1jYWxsLXN1Ym1pc3Npb24tZmlndXJlcy1ob3Jpem9uLWV1cm9wZS1yZWZvcm1pbmctZXVyb3BlYW4tcmktc3lzdGVtLTIwMjItMDUtMTNfZW4
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZWMuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvanVzdC1jYWxsLXN1Ym1pc3Npb24tZmlndXJlcy1ob3Jpem9uLWV1cm9wZS1yZWZvcm1pbmctZXVyb3BlYW4tcmktc3lzdGVtLTIwMjItMDUtMTNfZW4
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZWMuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvanVzdC1jYWxsLXN1Ym1pc3Npb24tZmlndXJlcy1ob3Jpem9uLWV1cm9wZS1yZWZvcm1pbmctZXVyb3BlYW4tcmktc3lzdGVtLTIwMjItMDUtMTNfZW4
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZWMuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvZXVyb3BlYW4tY29tbWlzc2lvbi1tYWtlcy1ldTE2Mi1taWxsaW9uLWF2YWlsYWJsZS1zdHJlbmd0aGVuLXJlc2VhcmNoLWluZnJhc3RydWN0dXJlcy1ldXJvcGUtMjAyMi0wNS0wMl9lbg
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZWMuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvZXVyb3BlYW4tY29tbWlzc2lvbi1tYWtlcy1ldTE2Mi1taWxsaW9uLWF2YWlsYWJsZS1zdHJlbmd0aGVuLXJlc2VhcmNoLWluZnJhc3RydWN0dXJlcy1ldXJvcGUtMjAyMi0wNS0wMl9lbg
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZWMuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvZXVyb3BlYW4tY29tbWlzc2lvbi1tYWtlcy1ldTE2Mi1taWxsaW9uLWF2YWlsYWJsZS1zdHJlbmd0aGVuLXJlc2VhcmNoLWluZnJhc3RydWN0dXJlcy1ldXJvcGUtMjAyMi0wNS0wMl9lbg
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/redirection/link/aHR0cHM6Ly9yZWEuZWMuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvZXVyb3BlYW4tY29tbWlzc2lvbi1tYWtlcy1ldTE2Mi1taWxsaW9uLWF2YWlsYWJsZS1zdHJlbmd0aGVuLXJlc2VhcmNoLWluZnJhc3RydWN0dXJlcy1ldXJvcGUtMjAyMi0wNS0wMl9lbg
https://bigpicture.eu/news/challenges-sharing-data-eu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Bigpicture+Newsletter+June&utm_medium=email
https://bigpicture.eu/news/challenges-sharing-data-eu?utm_source=Laposta&utm_campaign=Bigpicture+Newsletter+June&utm_medium=email
https://bigpicture.eu/news/ai-pathology-paving-way-forward?utm_source=Laposta&utm_campaign=Bigpicture+Newsletter+June&utm_medium=email
https://bigpicture.eu/news/ai-pathology-paving-way-forward?utm_source=Laposta&utm_campaign=Bigpicture+Newsletter+June&utm_medium=email
https://bigpicture.eu/news/ai-pathology-paving-way-forward?utm_source=Laposta&utm_campaign=Bigpicture+Newsletter+June&utm_medium=email
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
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