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         PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS 
                 FRISS HÍREK 
                 2022.10.28. 
  

 

                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
Megjelentek a STIA 2022. évi, Semmelweis kutatás-fejlesztési területen megvalósuló 
tevékenységek STIA-KFI-2022, Semmelweis NKFIH-OTKA átsegítő támogatás STIA-OTKA-
2022, Semmelweis Fiatal kutatók kutatási tevékenységének támogatása STIA-MEC-2022 
című pályázati felhívásai. A STIA az Egyetem olyan pénzügyi forrása, mely támogatja a 
tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs, továbbá pályázati és projektmegvalósítási 
tevékenységet. 

 
Semmelweis kutatás-fejlesztési területen megvalósuló tevékenységek  
STIA-KFI-2022 
 

A pályázati felhívás célja: A pályázati kiírás célja a Semmelweis Egyetemen folyó tudományos 
(alap- és alkalmazott) kutatási tevékenység, kísérleti fejlesztés és innováció (ideértve az 
oktatás területén megvalósuló innovációt is), valamint az egyetemi KFI tevékenységek során 
létrejövő szellemi alkotások hasznosításának, a tudományos eredmények disszeminációjának 
támogatása. 

Pályázók köre: Az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban (egészségügyi szolgálati 
jogviszony, munkaviszony) álló természetes személy. Egy személy egy pályaművet, egy 
jogcímen (KFI vagy OTKA vagy MEC) nyújthat be. 

A pályázat teljes keretösszege: 180 millió Ft 

Egy pályázatban igényelhető támogatás összege: Legfeljebb 7 millió Ft 

Támogatható tevékenységek: A pályázatból a támogatni igényelt projekthez közvetlenül 
kapcsolódó tevékenységek költségei számolhatók el, ilyen tevékenységek különösen: 

a) a Semmelweis Egyetem intézményfejlesztési tervéhez és KFI stratégiájához 
illeszkedő, tudományos kutatás-fejlesztési (azaz alap-, alkalmazott kutatási, 
kísérleti fejlesztési) tevékenység, 

b) az egyetem számára kiemelt jelentőséggel bíró kutatási infrastruktúra javítása, 
karbantartása, fejlesztése, felújítása, vásárlása, bérlése, szolgáltatásainak 
igénybevétele, amennyiben a projekt céljainak megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges; 

c) a támogatni igényelt projekt megvalósításához közvetlenül szükséges 
fogyóeszközök, anyagok, vegyszerek, kísérleti állatok beszerzése; 

d) a projekt megvalósításához szükséges adatbázisokhoz történő hozzáférés; 
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e) kutatási eredmények személyes jelenlétű vagy online konferencián történő 
ismertetése (konferencia részvételi díj, konferencia részvételhez kapcsolódó 
utazások), illetve publikációs költségek és díjak,  

A pályázat benyújtásának időtartama: A pályázati felhívás közzétételének napjától 
2022.11.30-ig. 

Pályázat benyújtása: A teljes pályázatot elektronikusan (aláírással, pdf formátumban) kell 
benyújtani az Innovációs Központ által kezelt, project@semmelweis-univ.hu email-címre a jelen 
pályázati kiírás szerinti benyújtási határidőig. A pályázati e-mail tárgysorában kérjük a „STIA-
KFI-2022” megnevezést és a pályázó nevét feltüntetni. 

A pályázati felhívást mellékelten megküldjük, a beadásához szükséges dokumentumok az alábbi 
linken érhetőek el: https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/tudomanyos-es-innovacios-
alap/stia-kfi-2022-felhivas/ 

 

Semmelweis NKFIH-OTKA átsegítő támogatás STIA-OTKA-2022 

 

A pályázati felhívás célja: A pályázati kiírás célja a 2021-ben és 2022-ben a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál forráshiány miatt elutasított, magas minőségű pályázatok 
kutatási témáinak támogatása. 

Pályázók köre: Az Egyetemmel foglalkoztatási (egészségügyi szolgálati jogviszony, 
munkaviszony) jogviszonyban álló személy, aki 2021 vagy 2022-ben OTKA FK, xNN vagy K típusú 
pályázatot nyújtott be és az NKFI Hivatal döntése alapján forráshiány miatt elutasították. 

Egy személy egy pályaművet, egy jogcímen (KFI vagy OTKA vagy MEC) nyújthat be. 

A pályázat teljes keretösszege: 50 millió Ft. 

Egy pályázatban igényelhető támogatás összege: Legfeljebb 7 millió Ft. 

Támogatható tevékenységek: A pályázatból a támogatni igényelt projekthez közvetlenül 
kapcsolódó tevékenységek költségei számolhatók el, ilyen tevékenységek különösen: 

a) az egyetemen folyó tudományos kutatás-fejlesztési (azaz alap-, alkalmazott 
kutatási, kísérleti fejlesztési) tevékenység; 

b) az egyetem intézményfejlesztési tervéhez és KFI stratégiájához illeszkedő, és 
kiemelt jelentőséggel bíró kutatási infrastruktúra javítása, karbantartása, 
fejlesztése, felújítása, vásárlása, bérlése, szolgáltatásainak igénybevétele, 
amennyiben a projekt céljainak megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges; 

c) a támogatni igényelt projekt megvalósításához közvetlenül szükséges 
fogyóeszközök, anyagok, vegyszerek, állatok beszerzése; 

d) a projekt megvalósításához szükséges adatbázisokhoz történő hozzáférés s 
egyéb, tagdíj jellegű befizetések; 

e) kutatási eredmények személyes jelenlétű vagy online konferencián történő 
ismertetése (konferencia részvételi díj, konferencia részvételhez kapcsolódó 
utazások), illetve publikációs költségek és díjak. 

A pályázat benyújtásának időtartama: A pályázati felhívás közzétételének napjától 
2022.11.30-ig. 

Pályázat benyújtása: A teljes pályázatot elektronikusan (aláírással, pdf formátumban) kell 
benyújtani az Innovációs Központ által kezelt, project@semmelweis-univ.hu email-címre a jelen 
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pályázati kiírás szerinti benyújtási határidőig. A pályázati e-mail tárgysorában kérjük a „STIA-
OTKA-2022” megnevezést és a pályázó nevét feltüntetni. 

A pályázati felhívást mellékelten megküldjük, a beadásához szükséges dokumentumok az alábbi 
linken érhetőek el: https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/tudomanyos-es-innovacios-
alap/stia-otka-2022-felhivas/ 

 

Semmelweis Fiatal kutatók kutatási tevékenységének támogatása  

STIA-MEC-2022 

 

A pályázati felhívás célja: Fiatal, tehetséges egyetemi kutatók kutatási eredményeinek 
disszeminációs tevékenységének (konferenciákon, winter/summer school keretében történő 
előadás, részvétel), illetve tudományos kutatást támogató tanulmányút külföldi felsőoktatási 
intézményben, kutatóintézetben vagy egészségügyi intézményben. 

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be az oktatói, tanári, tudományos kutatói vagy 
egészségügyi munkakörben dolgozó kutatás-fejlesztési tevékenységet ellátó egyetemi polgárok, 
a következők szerint: 

a) az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban (egészségügyi szolgálati jogviszony, 
munkaviszony) álló személy, aki 2022. december 31-ig nem tölti be a 35. életévét; 

b) az Egyetemmel hallgatói, doktori hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonyban állnak, és 
2022. december 31-ig nem töltik be a 35. életévüket. 

Egy személy egy pályaművet, egy jogcímen (MEC vagy KFI vagy OTKA) nyújthat be. 

A pályázat teljes keretösszege: 20 millió Ft. 

Egy pályázatban igényelhető támogatás összege: Legfeljebb 1 millió Ft. 

Támogatható tevékenyégek: Kutatási eredmények személyes jelenlétű vagy online konferencián 
történő ismertetése (konferencia, winter/summer school részvételi díj, konferencia 
részvételhez kapcsolódó utazások), illetve tudományos kutatást támogató tanulmányút külföldi 
felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben vagy egészségügyi intézményben. 

A pályázat benyújtásának időtartama:  A pályázati felhívás közzétételének napjától 2022. 11. 
30-ig. 

Pályázat benyújtása: A teljes pályázatot elektronikusan (aláírással, pdf formátumban) kell 
benyújtani az Innovációs Központ által kezelt, project@semmelweis-univ.hu email-címre a jelen 
pályázati kiírás szerinti benyújtási határidőig. A pályázati e-mail tárgysorában kérjük a „STIA-
MEC-2022” megnevezést és a pályázó nevét feltüntetni. 

A pályázati felhívást mellékelten megküldjük, a beadásához szükséges dokumentumok az alábbi 
linken érhetőek el: https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/tudomanyos-es-innovacios-
alap/stia-mec-2022-felhivas/ 

 

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  
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