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Kedves leendő Pályázónk!
A kutatás-fejlesztés és innováció (KFI)
legfontosabb szereplői a kutatók és a
velük együttműködő szakemberek, akik
mindennapi életünk, a társadalom és
a gazdaság működésének jobbításán
dolgoznak. A KFI rendszeren belül a kutatói
életpálya támogatása éppen ezért tölt
be kiemelt szerepet. Kiadványunk címe Középpontban a kutatók - is ezt tükrözi.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatallal közösen a teljes kutatói életpályát
támogató rendszert alakított ki.
Jelen kiadványunkban azokat a támogatási programokat, ösztöndíjlehetőségeket mutatjuk be, melyek egyéni kutatói szinten pályázhatók
és a kutatói kiválóságot célozzák meg. A kiadványból az egyes kutatói
életszakaszokban megpályázható támogatási lehetőségekről lehet
tájékozódni.
Bízunk benne, hogy úgy a leendő, mint a már aktív kutatók egyaránt
megtalálják a számukra legmegfelelőbb támogatási formát, egyúttal arra
biztatunk mindenkit, hogy bátran éljen az elérhető lehetőségekkel!
Dr. Szabó István
Tudományos és Nemzetközi Elnökhelyettes
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Köszöntő

Pályázataink a hazai KFI
rendszerében

Pályázatok a kutatói életpálya
minden szakaszára

Testreszabott támogatási rendszerrel támogatjuk
a tudományt és innovációt

A TAPASZTALT, ÖNÁLLÓ KUTATÓK
ÉS KUTATÓCSOPORTOK SZÁMÁRA:

HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG

Országos Tudományos Diákkör (OTDK)
Új Nemzeti Kiválóság Program

TUDOMÁNYOS KIVÁLÓSÁG

NEMZETKÖZI KIVÁLÓSÁG

Horizont Európa
Tudományos és Technológiai (TéT)
együttműködés

KÖZÉPPONT
BA N
A KUTATÓK

INTÉZMÉNYI KIVÁLÓSÁG

Tématerületi Kiválósági Program
Nemzeti Laboratóriumok

A POSZTDOKTOROK ÉS FIATAL
KUTATÓK TÁMOGATÁSÁRA:
Posztdoktori (PD) Kiválósági Program
Fiatal Kutatói (FK) Kiválósági Program
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és
Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

AZ EGYETEMI ALAP-, MESTERÉS DOKTORI KÉPZÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA:
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Kooperatív Doktori Program

VÁLLALATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
KUTATÁSI
INFRASTRUKTÚRÁK

Hazai és Nemzetközi kutatási
és technológiai infrastruktúrák

Kompetencia Központok
Science Parkok
(Tudományos és innovációs parkok)
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Operatív Programok
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A FELSŐOKTATÁSBA FRISSEN BELÉPŐKNEK:
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
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OTKA: posztdoktori, fiatal kutatói
és kutatási témapályázatok
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program

Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
Marie Skłodowska-Curie Posztdoktori Ösztöndíj
ERC felfedező kutatásokat támogató programja
Kutatási (K) Témapályázat

Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program

Tehetséggel fel!
A felsőoktatásba belépő ígéretes tehetségek számára

Felsőoktatási Alapképzés
Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Az egyetemi alapképzés hallgatói számára

5 vagy 10 hónapos
ösztöndíjas időszak

100 000 Ft/ hó
ösztöndíj

5 vagy 10 hónapos
ösztöndíjas időszak

CÉLUNK,
hogy az alapképzésben részt
vevő tehetséges fiatalokat
támogassuk a kutatói életpályán
való elindulásban

100 000 Ft/ hó
ösztöndíj

CÉLUNK,

A pályázók 32%-a
kapott támogatást
a ‘20/21-es tanévben

hogy a középiskolai tudományos
tanulmányi versenyek egyikén
eredményesen teljesítő, alapképzésre,
osztatlan mesterképzésre jelentkező
tehetséges fiatalokat támogassuk
a kutatói életpályán való elindulásban

Bővebb információ

Bővebb információ

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/
tehetseggel-fel-felsooktatastmegkezdo-kutatoi-osztondij
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http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/
felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoikutatoi-osztondij
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A pályázók 92%-a
kapott támogatást
a ‘20/’21-es tanévben

Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program

Felsőoktatási Mesterképzés
Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Felsőoktatási Doktori Hallgatói
Kutatói Ösztöndíj

Az egyetemi mester-, és osztatlan képzés hallgatói számára

5 vagy 10 hónapos
ösztöndíjas időszak

100 000 Ft/ hó
ösztöndíj

CÉLUNK,

5, 7 vagy 12 hónapos
ösztöndíjas időszak

hogy a doktori képzésben részt
vevő hallgatók kutatási alkotó
tevékenységét és szakmai
fejlődését támogassuk

100 000 Ft/ hó
ösztöndíj

A pályázók 39%-a
kapott támogatást
a ‘20/21-es tanévben

CÉLUNK,
hogy a mesterképzésben részt
vevő tehetséges fiatalok kutatási
tevékenységét és szakmai fejlődését
támogassuk

Bővebb információ

Bővebb információ
http://www.unkp.gov.hu/
palyazatok/
felsooktatasi-doktori

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/
felsooktatasi-mesterkepzeshallgatoi-kutatoi-osztondij
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A pályázók 36%-a
kapott támogatást
a ‘20/21-es tanévben

Doktori hallgatók számára

Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program

„Tudománnyal fel!”
Felsőoktatási Doktorvárományosi
és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
Doktorvárományosok és posztdoktorok számára

A pályázók 33%-a
kapott támogatást a
‘20/21-as tanévben

12 hónap ösztöndíjas
időszak a posztdoktorok esetében

45 év alatti, doktori fokozattal rendelkező
fiatal oktatók, kutatók,
akik MTA Bolyai ösztöndíjasok

12 hónapos
ösztöndíjas időszak

CÉLUNK,
hogy támogassuk a Magyar
Tudományos Akadémia Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj
keretében létrejövő új kutatási
eredmények mielőbbi
megjelenését a felsőoktatásban

200 000 Ft/ hó
ösztöndíj

200 000 Ft/ hó
ösztöndíj

CÉLUNK,

A pályázók 99%-a
kapott támogatást
a ‘20/21-es tanévben

hogy doktorvárományosok és
posztdoktorok kutatási- és
alkotótevékenységét támogassuk

Bővebb információ

Bővebb információ

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/
tudomannyal-fel
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http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/
bolyai-felsooktatasi-fiataloktatoi-kutatoi-osztondij
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6 vagy 12 hónap
ösztöndíjas időszak
a doktorvárományosok
esetében

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal
Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Kooperatív Doktori Program
Munkahellyel rendelkező
doktori hallgatók számára

400 000 Ft/ hó ösztöndíj

PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók,
illetve posztdoktorok számára

maximum 3 év

CÉLUNK,
hogy a hazai posztdoktori
rendszer fenntartásához
hozzájáruljunk, valamint a
tudományos fokozatszerzés utáni
kutatói életpálya megkezdését
támogassuk

27 millió Ft/3 év,
ebből 420 000 Ft/hó
a kutató bére

CÉLUNK,

A pályázók 24,4%-a
kapott támogatást
2020-ban

hogy támogassuk azon
munkahellyel rendelkező
doktori hallgatókat, akik a KFI
területén szakmai ismereteiket
a legfrissebb tudományos
kutatási eredményekkel
kívánják gyarapítani

Bővebb információ

Bővebb információ

Pályázati kiírás hamarosan, figyeld honlapunkat!
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak
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Bővebb tájékoztatásért látogass el honlapunkra!
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak
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A pályázók 46,5%-a
kapott támogatást
‘20/21-es tanévben.

maximum 43 hónapos
ösztöndíjas időszak

Posztdoktori (PD)
Kiválósági Program

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Fiatal Kutatói (FK)
Kiválósági Program
PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók,
illetve posztdoktorok számára

maximum 4 év

40 millió Ft/4 év

PhD/DLA fokozattal rendelkező
tapasztalt, tehetséges kutatók számára

CÉLUNK,

maximum 4 év

hogy a tapasztalt, szakterületükön
kiváló eredményekkel rendelkező
kutatókat segítsük sikeres
felfedező kutatási témájuk
továbbvitelében, növelve a hazai
kutatók és kutatási intézmények
nemzetközi elismertségét

48 millió Ft/ 4 év

CÉLUNK,

A pályázók 25%-a
kapott támogatást
2020-ban

hogy a tehetséges, ígéretes
eredményeket felmutató fiatal
kutatókat támogassuk saját,
önálló felfedező kutatási témájuk
elindításában, kutatócsoportjuk
létrehozásában

Bővebb információ

Bővebb információ

Bővebb tájékoztatásért látogass el honlapunkra!
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak
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Bővebb tájékoztatásért látogass el honlapunkra!
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak
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A pályázók 24,2%-a
kapott támogatást
2020-ban

Kutatási (K) Témapályázat

Horizont Európa

Horizont Európa

Marie Skłodowska-Curie
Posztdoktori Ösztöndíj
PhD/DLA fokozattal rendelkező,
tapasztalt kutatók számára

kb. 1 400 000 – 2 800 000 Ft/hó
(3900-7900 €) (szuperbruttó)

CÉLUNK
a tapasztalt kutatók nemzetközi
mobilitásának támogatása,
karrierfejlesztése, kutatási/innovációs
projekt megvalósításán keresztül
egy általa választott EU-s vagy
harmadik országbeli intézménynél.

PhD/DLA fokozattal rendelkező,
nemzetközi szinten is jegyzett, kiváló kutatók számára

CÉLUNK
a legkiválóbb kutatók úttörő,
magas kockázattal járó, de
magas megtérülést is ígérő
kutatásainak finanszírozása;
a támogatás odaítélésének
egyedüli feltétele
a tudományos kiválóság

5 év, 6 év

1,5 millió - 10 millió €

A magyar pályázók 11,8%-a
kapott támogatást
2020-ban
Bővebb információ

Bővebb információ

Bőhm Gergely
bohm.gergely@titkarsag.mta.hu
Borvölgyi Katalin
borvolgyi.katalin@titkarsag.mta.hu

Jeney Nóra
jeney.nora@nkfih.gov.hu
Borza Beatrix
beatrix.borza@nkfih.gov.hu

https://erc.europa.eu/
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A pályázók 15%-a
kapott támogatást
2020-ban

12–36 hónap (pályázati
altípustól függően)

European Research Council
(ERC) felfedező kutatásokat
támogató programja

Kutatási Kiválósági Program

Élvonal
PhD/DLA fokozattal rendelkező,
nemzetközi szinten is jegyzett kutatók számára

Kétoldalú tudományos és
technológiai (TéT) együttműködést
támogató mobilitási pályázat
Tapasztalt kutatók számára, fiatal kutatók és
PhD, mesterképzéses hallgatók bevonásával

max. 5 év

150 millió Ft –
300 millió Ft

CÉLUNK,

24 hónap

hogy a kétoldalú tudományos
és technológiai (TéT)
együttműködéseket a kutatói
mobilitás támogatásával
ösztönözzük. A projektben
minimum 4 fő részvétele
kötelező (kutató, fiatal kutató,
PhD és MSc hallgató).

2 millió Ft,
2,5 millió Ft,
5 millió Ft

A pályázat hamarosan
megjelenik,
figyeld honlapunkat!

CÉLUNK
a legdinamikusabb alkotási
szakaszban lévő, kiváló,
a nemzetközi tudományos
világ élmezőnyébe tartozó,
kutatásaikat magyarországi
kutatóhelyen megvalósítani
kívánó kutatók támogatása.

Bővebb információ

Bővebb információ

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/
aktualis-felhivasok?save=1&cimke=NKFI

Bővebb tájékoztatásért látogass el honlapunkra!
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak
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A pályázók 41%-a
kapott támogatást
2018 és 2020 között

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak
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