
1 
 

 

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 

 

 
         PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS 
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                 2022.09.14. 
  

 

                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
Clinical Pilot and Feasibility Award 
 
Clinical Pilot and Feasibility Awards are offered to support projects involving human subjects 
that will develop and test new hypotheses and/or new methods (or those being applied to the 
problems of cystic fibrosis for the first time), and to support promising new investigators as they 
establish themselves in research areas relevant to cystic fibrosis. The intent of these awards is 
to enable investigators to collect sufficient preliminary data to determine the best strategies 
and methods for approaching a major question that ultimately will require assessment through 
a larger-scale research and/or multi-center, collaborative trial. 
Support may be requested for $80,000 per year (plus 12% for indirect costs) for single-center 
studies; and up to $150,000 per year (plus 12% indirect costs) for multi-center clinical studies 
for up to two years. Up to an additional $100,000 over the entire project period may be available 
via supplemental funding. 
Deadlines:  

 Letter of Intent: September 16, 2022 
 Full application: February 2, 2023 

Other informations: https://www.cff.org/researchers/clinical-pilot-and-feasibility-award 
 

Stanislaw Lem Díj 
 
Lehetőség nyílik fiatal tudósok számára, hogy részt vegyenek a lengyelországi Stanisław Lem 
Európai Kutatási Díjra kiírt nemzetközi versenyen. 
A pályázaton legfeljebb 40 éves (1982-ben vagy később született) fiatal tudósok vehetnek részt, 
akik az EU vagy a Horizont társult országok valamelyikének egyetemén vagy kutatóközpontjánál 
tanulnak vagy dolgoznak, illetve Svájcból származnak. 
A Lem-díjat az elmúlt 3 évben a tudomány és a mérnöki tudományok tágan értelmezett 
területén elért legújabb tudományos eredményért vagy felfedezésért ítélik oda, amely a 
technológia, az interdiszciplinaritás, a kreativitás és a jövőkép erős elemeit tartalmazza. 
A pályázatot a szükséges dokumentumokkal együtt 2022. szeptember 30-ig kell elektronikus 
úton benyújtani. A győztest 2022. november 15-én, a Wrocławi Tudományos és Technológiai 
Egyetem éves ünnepségén hirdetik ki. 

https://www.cff.org/researchers/clinical-pilot-and-feasibility-award


2 
 

 

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 

 

A győztes 100 000 PLN (vagy ennek megfelelő összegű euróban) kifejezett pénzjutalomban 
részesül, és meghívást kap Wrocławba a díjátadó ünnepségre és egy előadás megtartására. 
A pályázattal és a jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk a 
https://lemprize.pwr.edu.pl/ oldalon és a mellékelten megküldött dokumentumokban 
találhatók.  
 

Richter felhívás In vivo vizsgáló módszer átvételére és üzemeltetésére 
 
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. 
 

Pályázati felhívás kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási 
támogatására - 2022 
 
A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudomány nemzetközi elismertsége és nemzetközi 
tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében pályázatot hirdet. 
Támogatásra jogosultak köre: 
Pályázatot nyújthatnak be az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel rendelkező kutatóintézetek 
és kutatóközpontok kutató foglalkoztatottjai, vagy „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítésű kutatási 
egységgel rendelkező kutatóintézetek és kutatóközpontok ilyen minősítésű kutatási egységéhez 
rendelt kutató foglalkoztatottja. 
A megpályázható támogatás 25 millió Ft. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a 
támogatás intenzitása évenként a támogatás 100%-a. 
Beadási határidő: 2022. szeptember 30-án 23:59. 
Bővebb információk:  https://mta.hu/mobilitasi_tamogatas_kozos_projektekhez/palyazati-
felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2022-112323 

 
Ifjúsági nemzetközi konferencia-részvétel támogatása 2023 
 
Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat fiatal, MTA köztestületi tagsággal 
rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, 
workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) 
részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja. A tudományos 
pályázat kiemelten támogatja a gyermeket nevelő kutatónők konferencia-részvételét. 
Tudományos pályázatot nyújthatnak be azon kutatók, akik a pályázat beadási határidejének 
napján megfelelnek az alábbi feltételeknek:  
- az MTA köztestületi tagjai és  
- még nem töltötték be a 41. életévüket. 
Jelen tudományos pályázat keretében minimálisan pályázható összeg:  
- személyes részvétel esetén személyenként 250.000 Ft,  

https://lemprize.pwr.edu.pl/
mailto:zs.szombat@richter.hu
mailto:innovacio@richter.hu
https://mta.hu/mobilitasi_tamogatas_kozos_projektekhez/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2022-112323
https://mta.hu/mobilitasi_tamogatas_kozos_projektekhez/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2022-112323
https://mta.hu/mobilitasi_tamogatas_kozos_projektekhez/palyazati-felhivas-ketoldalu-nemzetkozi-kutatasi-projektek-mobilitasi-tamogatasara-2022-112323
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- online konferencián való részvétel esetén 100.000 Ft.  
A maximális megítélhető támogatás mértéke 1.000.000 Ft. A támogatásra javasolt pályázatok 
esetében a támogatási intenzitás a rendezvényen való részvétel teljes költségigényétől függően 
10% és 100% között alakulhat. A benyújtott tudományos pályázatokat 
A benyújtott tudományos pályázatokat a szakmai zsűri 3 fordulóban értékeli: 
- Az I. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptember 30.,  
- a II. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 10.,  
- a III. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2023. április 17. 
Bővebb információk: https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-
palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322 

 
„Victoria a gyermekekért” Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány pályázati 
felhívása 
 
A pályázat célja: célja: A köz érdekében álló gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, 
hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények – beleértve a fogyatékos gyermekek 
gondozására szakosodott intézményeket is – segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájuk 
fejlesztése. 
A pályázat tárgya: A pályázat keretében az alapítvány egyszeri, vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, 
rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés 
megvásárlására. 
A pályázaton részt vehetnek a köz érdekében tevékenykedő gyermekkórházak, gyermekgondozó 
intézmények és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények, legyenek azok bármilyen 
jellegű és bármilyen fenntartású intézmények. 
Egy-egy pályázó maximum bruttó 1 millió Ft összegig nyújthat be pályázatot és egy pályázó 
maximum egy pályázati anyagot nyújthat be. 
A pályázatok legkésőbb 2022. október 3-ig kell beérkezzenek az alapítvány honlapján lévő 
elektronikus felületen.  
Bővebb információk: https://www.victoriaagyermekekert.hu/palyazatok/palyazati-kiirasok 

 
COST open call 
 
COST (European Cooperation in Science and Technology) is a funding organisation for research 
and innovation networks. Our Actions help connect research initiatives across Europe and 
beyond and enable researchers and innovators to grow their ideas in any science and technology 
field by sharing them with their peers. 
COST Actions are bottom-up networks with a duration of four years that boost research, 
innovation and careers. The funding a COST Action receives covers the expenses of networking 
activities. 
Who can participate: COST Actions attract researchers and innovators from universities, as well 
as from public and private institutions, NGOs, industry and SMEs. Open to all science and 
technology fields, including new and emerging fields; COST Actions offer an inclusive, pan-
European environment for individuals of all levels of seniority to grow their professional research 
networks and boost their careers. 
Proposals for COST Actions are collected through the submission, evaluation, selection and 
approval (SESA) procedure. 

https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322
https://www.victoriaagyermekekert.hu/palyazatok/palyazati-kiirasok
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Deadline date: 20 October 2022 at 12:00 noon (CET)  
Other informations: https://www.cost.eu/ 

 
Call for Proposals for ERC Starting Grant ERC-2023-STG 
 
The ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career 
stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal 
Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their 
scientific proposal. 
Eligible Principal Investigators: The ERC actions are open to researchers of any nationality who 
intend to conduct their research activity in any EU Member State or Associated Country. 
Eligible Host Institution: The Host Institution (Applicant Legal Entity) must engage and host the 
Principal Investigator for at least the duration of the project, as defined in the grant agreement. 
It must either be established in an EU Member State or Associated Country  
Size of ERC Starting Grants: 
Starting Grants may be awarded up to a maximum of EUR 1 500 000 for a period of 5 years.  
Deadline date: 25 October 2022 17:00:00 Brussels time. 
Other informations: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erc-2023-
stg;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 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 
 

https://www.cost.eu/
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;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-2023-stg;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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Bármely hazai felsőoktatási intézményben aktív státuszú oktatók nyújthatnak be pályázatot 
oktatási célú mobilitási ösztöndíjra. 
Oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges: 

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások 
2. Hálózaton kívüli freemower 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 (technikailag 1 hónap). 
Pályázat beadási határidő: 

 hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31. 
 freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30. 

Bővebb információk: https://tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 

Implementing digital services to empower neuroscience research for health 
and brain inspired technology via EBRAINS (HORIZON-INFRA-2022-SERV-01) 
 
The EBRAINS AISBL is the coordinator of a pan-European consortium that is planning to submit 
an application to the Horizon Europe call Implementing digital services to empower 
neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS. 
EBRAINS research infrastructure provides digital tools and services which can be used to address 
challenges in brain research and brain-inspired technology development. Its components are 
designed with, by, and for researchers. The tools assist scientists to collect, analyze, share, and 
integrate brain data, and to perform modelling and simulation of brain function. Contact 
person: edith.euan-diaz@ebrains.eu 
Deadline of application: 21 September 2022 17:00:00, Brussels time 
Other informations: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-serv-01-
01;callCode=HORIZON-INFRA-2022-SERV-
01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094
502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAre
aCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionPros
pect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;per
formanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=ca
llTopicSearchTableState 
 

R&I Days online rendezvény 
 
Szeptember 28-29-én tartja az Európai Bizottság a R&I Days elnevezésű online rendezvényét 
(angol nyelvű). 
Szó lesz többek között a missziókról, a lump sum projektekről, valamint pályázatírási tippekről. 

http://www.ceepus.info/
https://tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-serv-01-01;callCode=HORIZON-INFRA-2022-SERV-01;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-infra-2022-serv-01-01;callCode=HORIZON-INFRA-2022-SERV-01;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
javascript:;
https://ebrains.eu/about
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-serv-01-01
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 A napirend tervezet elérhetősége: https://research-and-
innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-09/ec_rtd_research-innovation-days-programme-
2022.pdf 
Regisztráció: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-
events/research-innovation-days 
 

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.  
Bővebb információk: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-
events/research-innovation-days  
 

Excellence paper in Neuroscience Award (EPNA 2022) felhívás  
 
 Az EPNA éves felhívások célja, hogy elismerje a korai pályakezdő kutatók (ECR) kiemelkedő 
tudományos publikációit a betegségekkel kapcsolatos, transzlációs, idegtudományok területén. 
A legjobb pályázatot 3 000 euróval jutalmazzák. Az idei év kiírásának fókuszában az érzékszervi 
rendellenességek téma áll, a győztes meghívást kap a "Kiváló publikáció az idegtudományokban" 
című külön előadásra a 2023. január 18-19-én Madridban (Spanyolország) megrendezésre kerülő 
NEURON félidős szimpóziumra. A pályázatok értékelése 2022. október-novemberben zajlik le, 
az eredményekről decemberben küldenek értesítést. 
A felhívás határideje: 2022. szeptember 30. 
További részletek: https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/epna/excellent-paper-in-
neuroscience-award-2022/  
 

Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Management  
 
A rendezvény a támogatási szerződés módosításának, valamint a szakmai és pénzügyi 
beszámolás szabályaival foglalkozik. (angol nyelvű, online) 
Szervező: Európai Bizottság 
Időpont: 2022. október 4. 
Bővebb információk: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event221004.htm  
Előzetes regisztrációra nincs szükség. 
 

Next Generation Sequencing megoldások a rákbetegségekre vonatkozóan 
(oncNGS) – tenderfelhívás  
 
Az oncNGS konzorcium (http://oncngs.eu/index.php/about/) kereskedelmi hasznosítást 
megelőző (Pre-commercial Procurement) beszerzésének célja olyan megfizethető integrált 
megoldások kifejlesztése, amelyek az újgenerációs szekvenálási (NGS) technológián alapuló 
prediktív diagnosztikai, prognosztikai és terápiás képességek révén változásokat hozhatnak az 
eddigi gyakorlatokban.  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-09/ec_rtd_research-innovation-days-programme-2022.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-09/ec_rtd_research-innovation-days-programme-2022.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-09/ec_rtd_research-innovation-days-programme-2022.pdf
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
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
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/epna/excellent-paper-in-neuroscience-award-2022/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/epna/excellent-paper-in-neuroscience-award-2022/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
http://oncngs.eu/index.php/about/
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A felhívás nyitott minden olyan gazdasági szereplő számára, aki tapasztalattal rendelkezik a 
következő kutatás és fejlesztési területeken: hatékony molekuláris DNS/RNS profilalkotás, 
folyékony biopszia, tumormarker elemző készletek, NGS elemzés, IKT döntéstámogató rendszer, 
analitikai tesztek értelmezése és jelentéskészítés.  
További információ elérhető itt: http://oncngs.eu/  
Az oncNGS PCP tenderfelhívás három hónapig elérhető, a hirdetmény az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának "Supplement to the Official Journal" európai közbeszerzésekkel foglalkozó online 
változatában jelent meg.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 17.  
Bövebb információk: http://oncngs.eu/index.php/call-for-tenders/  

 
Megnyílt a Biodiversa+ BiodivMon felhívása 
 
A Biodiversa+ európai partnerség megjelentette BiodivMon transznacionális felhívását “A 
biológiai sokféleségnek és az ökoszisztémák változásainak a tudomány és a társadalom 
érdekében történő hatékonyabb transznacionális monitorozása” (Improved transnational 
monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society) címen. 
További információk a mellékletben találhatóak.  
 

Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON) előzetes 
felhívása Krónikus fájdalom hálózati csoportok kialakítására 
 
A felhívási eljárást a hálózatban résztvevő, tehát finanszírozó szervezetekben egyidejűleg 
bonyolítják le.  
A cél vezető szakértők ambiciózus, innovatív, multidiszciplináris és multinacionális 
kezdeményezéseinek támogatása, a források összehangolásának fokozása, valamint a meglévő 
és jövőbeli erőfeszítések maximalizálása a krónikus fájdalom téma területén. A kísérleti 
kutatási tevékenységek nem tartoznak a jelen finanszírozási körbe. A hálózatépítő csoportoknak 
a témán belüli átfogó kihívásokkal kell foglalkozniuk, egyes aspektusokra vonatkozóan 
ismereteket kell bővíteniük, hiányosságokat azonosítaniuk, megoldást találniuk olyan kérdésre, 
mint pl. az interoperabilitás. 
Minden létrehozott hálózat legfeljebb 50 000 EUR-t kaphat (+ általános költségek, a nemzeti 
szabályoktól függően) legfeljebb 1 éves időtartamra. A felhívás lehetséges eredménye lehet 
Fehér könyvek, ajánlások, iránymutatások vagy legjobb gyakorlatok kereteinek, stb. 
kidolgozása.  
További részletek: https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/networking/2022-nw-call-
chronic-pain/  
 

RENDEZVÉNYEK 
 
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.  

http://oncngs.eu/
http://oncngs.eu/index.php/call-for-tenders/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/networking/2022-nw-call-chronic-pain/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/networking/2022-nw-call-chronic-pain/
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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: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-jhg5eTb3f8A7E7Rwa-
Blrnj89OF8qVgZln_hz57Mlflw_w/viewform 
The expressions of interest will be available upon submission: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ScfHNzvgBTxBHSyMJvBUXYTik1uLyWZVrgI5iB
oEv1c/edit#gid=1850321867 . 

 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. 

 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). 

Bővebb információk: https://celsalliance.eu/ 
 
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). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-jhg5eTb3f8A7E7Rwa-Blrnj89OF8qVgZln_hz57Mlflw_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-jhg5eTb3f8A7E7Rwa-Blrnj89OF8qVgZln_hz57Mlflw_w/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ScfHNzvgBTxBHSyMJvBUXYTik1uLyWZVrgI5iBoEv1c/edit#gid=1850321867
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ScfHNzvgBTxBHSyMJvBUXYTik1uLyWZVrgI5iBoEv1c/edit#gid=1850321867
https://celsalliance.eu/
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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 

 
Poszter benyújtási felhívás a Semmelweis Szimpóziumra 
 
A 2022. november 7-9. között megrendezésre kerülő Semmelweis Szimpózium poszterfeltöltési 
lehetősége megnyílt!  
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) 
Regisztráljon az eseményre és töltse fel poszterét az alábbi linken keresztül: 
https://semmelweis.hu/symposium2022/ 

 
EGYÉB HÍREK 
 
Tíz kutatás részesül mintegy 3 milliárd forintos támogatásban az Élvonal 
programban 
 
Összesen tíz hazai kutatási program részesül támogatásban az Élvonal Kutatási Kiválósági 
Program 2022. évi pályázatának mintegy 3 milliárd forintos keretösszegéből. A program 
keretében a legkiválóbb magyar és külföldi kutatók kaphatnak öt évre szóló, nemzetközi 
mércével is versenyképes támogatást, hogy projektjüket egy magyar kutatóintézetben 
eredményesen megvalósítva eséllyel pályázhassanak az Európai Kutatási Tanács (ERC) még 
jelentősebb forrásaira. 
A beérkező pályázatok a tudományterületek széles körét felölelték. A kutatási tervek többsége 
a természettudományok területéről érkezett, ezen felül két pályázatot nyújtottak be a 
társadalomtudományok, és egy-egy pályázatot adtak be a bölcsészettudományok, valamint a 
műszaki tudományok területéről. 
A támogatott természettudományi kutatások közül a közleményben kiemelték Magyari Enikő 
(ELTE) pályázatát, akinek kutatásai a múltban lezajlott gyors klímaváltozási események, és az 
ebből következő ökoszisztéma-változások, valamint az életközösségek ezekre adott válaszainak 
elemzésére irányulnak. 
A közlemény szerint a molekuláris biológia területéről Csanády László (Semmelweis Egyetem) 
kutatásai lehetővé tehetik új terápiás célok meghatározását, és elősegíthetik új, személyre 
szabott gyógyszerek fejlesztését a cisztikus fibrózis, kolera, magas láz, krónikus gyulladások, 
cukorbetegség, illetve neurodegeneratív betegségek kezelésére. 
Ugyancsak a támogatott projektek között szerepel Deák-Valkó Orsolya (Ökológiai 
Kutatóközpont) pályázata is, aki azt vizsgálja, hogy a különböző táji kontextusú és 
mezőgazdasági területeken hogyan állíthatók helyre a természetes gyepek. Ez nemcsak 
ökológiai és biodiverzitás-védelmi szempontból, hanem a mezőgazdasági termelés fenntartása 
szempontjából is kulcsfontosságú kérdéseket elemző kutatási téma, mivel a mezőgazdasági 
tájak helyreállításának sikere a jövő záloga is. 

https://semmelweis.hu/symposium2022/
https://if.convention.hu/Event/Registration/SEMMW22
https://semmelweis.hu/symposium2022/
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Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/10-kutatas-reszesul-
mintegy-3-milliard 

 
Minden eddiginél több hallgató kap ösztöndíjat az Új Nemzeti Kiválóság 
Programban 
 
 A 2022/23-as tanévben minden eddiginél több, összesen 2192 pályázat kapott kedvező 
elbírálást az Új Nemzeti Kiválóság Programban - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium 
(KIM) csütörtökön az MTI-vel. 
A közleményben azt írták, hogy az idei tanév felhívásaira majdnem 4000 pályázat érkezett, 
amelyeknek 56 százaléka nyert ösztöndíjat, így a négymilliárd forintnyi keretösszegből 2192 
pályázat kapott kedvező elbírálást. Ez 17 százalékkal több az előző évhez képest. 
A program támogatásaira már hét éve pályázhatnak alap-, mester- és doktori képzésben részt 
vevő hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók, valamint külön alprogram szól a 
felsőoktatásba most belépő diákoknak. A nyertes pályázók - konstrukciótól függően - havi nettó 
100-200 ezer forint támogatásban részesülnek akár 12 hónapon keresztül, míg az őket fogadó 
felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíj 40 százalékának megfelelő 
kutatási-működési támogatást kapnak - ismertették a pályázat részleteit. 
A közleményben idézték György Lászlót, a KIM innovációért és felsőoktatásért felelős 
államtitkárát, aki kiemelte, a kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország Kelet-Közép Európa 
tudásközpontja legyen és, minél több fiatal válassza a kutatói pályát, munkájukból pedig 
világszínvonalú tudományos eredmények, új megoldások, eljárások, innovációk jöjjenek létre, 
amelyek jelentős gazdasági és társadalmi haszonnal bírnak. Ezt segíti az ÚNKP is - fűzte hozzá. 
Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/minden-eddiginel-tobb-
hallgato 
Új Nemzeti Kiválóság Program 2022/2023. tanévi pályázatok - támogatott intézmények: 
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/intezmenyi-dontesi-lista-unkp22 

 
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. szeptember 16. CFF Clinical Research Award 

2022. szeptember 30. - Richter felhívás In vivo vizsgáló módszer 
átvételére és üzemeltetésére 

 

Elérhetőségeink: 
 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/10-kutatas-reszesul-mintegy-3-milliard
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/10-kutatas-reszesul-mintegy-3-milliard
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/minden-eddiginel-tobb-hallgato
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/minden-eddiginel-tobb-hallgato
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/intezmenyi-dontesi-lista-unkp22
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
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Innovációs Központ és Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda 
 
Semmelweis Egyetem 
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mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

