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KÖSZÖNTŐ             

Tisztelt Egyetemi Polgárok! 

Minden kedves Olvasónknak boldog új évet kívánok a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda 

munkatársai nevében. Az új év számos új pályázati lehetőséggel és eseménnyel indul. Meghirdetésre 

kerültek az OTKA pályázatok, valamint a következő fejlesztési periódushoz kapcsolódóan megkezdődött 

Magyarország 2021-2027 közötti uniós fejlesztési tervéről szóló társadalmi egyeztetés. A társadalmi 

egyeztetés célja, hogy a szakmai szervezetek és az állampolgárok megismerjék a fejlesztési időszak 

alapdokumentumait, a Partnerségi Megállapodást és az Operatív Programokat, és megtegyék azzal 

kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat.   

A  Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok tervezett tartalmi összefoglalói 

a  https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027 weboldalon érhetőek el.  

Kérem, hogy amennyiben az NKE álláspontjával kapcsolatban javaslata van, 2021. január 15-ig küldje 

el a palyazatkezeles@uni-nke.hu email címre. 

 

 

 

Dr. Hutkai Zsuzsanna 

irodavezető 
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FÓKUSZBAN 

               

2020. ÉVI TÉMATERÜLETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM  

2020. december 1-jén kezdetét vette a „Fenntartható biztonság és társadalmi környezet” címet viselő, 

2020. évi Tématerületi Kiválósági Program, amelynek kiemelt célja az Egyetem tudományos hazai és 

nemzetközi láthatóságának növelése, a kutatási feltételrendszer tökéletesítése, valamint a kutatói 

utánpótlás fellendítése. A Program keretében pályázni lehet folyóirat-publikáció vagy monográfia 

jövőbeni tervével, de már elkészült és publikált folyóiratcikkekkel is, amelyekre az NKE dolgozói, 

hallgatói és doktori fokozatszerzési eljárásban résztvevők egyaránt pályázhatnak. Az első pályázati 

szakasz 2021. január 31-én zárul. A pályázatokat bíráló bizottság értékeli, a támogatási keretösszeg 

200 millió Ft. A pályázati dokumentumok elérhetőek az egyetem honlapján itt és itt. Az érdeklődőket 

várják a Program keretében 2021. január 15-én szervezett Tématerületi Kiválóság Program Teams 

videokonferenciára. 

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

               

MEGNYÍLTAK AZ ÚJ OTKA PÁLYÁZATOK – KÖZEL 13 MILLIÁRD FORINT AZ ALAPKUTATÁSOK 

ÉS A KUTATÓI KIVÁLÓSÁG TÁMOGATÁSÁRA 

Megemelt támogatás, nagyobb kutatói szabadság, közkinccsé váló eredmények jellemzik a 2021-ben 

induló alapkutatási projektek finanszírozására kiírt OTKA pályázatot. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal honlapján közzétett felhívás a megszokott pályázati kategóriákban összesen 12,9 

milliárd forint keretösszegű forráshoz juttatja a kutatói kezdeményezésű projekteket. 

Összesen 12,9 milliárd forint áll rendelkezésre olyan, 2021-ben induló kutatói kezdeményezésű 

alapkutatási projektek támogatásához, amelyektől kimagasló tudományos eredmények elérése, új 

módszerek és eljárások kidolgozása, a természeti és társadalmi jelenségek mélyebb megismerése 

várható. A támogatások elősegítik a tudomány fejlődését, a magyar kutatók és kutatási intézmények 

nemzetközi elismertségének, versenyképességének fokozását.  

Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló új OTKA alapkutatási pályázat öt alprogramja az előző 

évek pályázati kategóriáit követi. A kutatói életpálya elején állók számára kétféle lehetőség érhető el: 

az öt évnél nem régebben tudományos fokozatot szerzett fiatalokat pályafutásuk korai szakaszában a 

Posztdoktori kiválósági program támogatja, míg a Fiatal kutatói kiválósági program már a saját, önálló 

kutatási téma elindításához és az önálló kutatócsoport létrehozásához ad segítséget. A tapasztaltabb 

kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok a több mint 30 éves múltra visszatekintő Kutatói 

témapályázat mintájára indított alprogramban igényelhetnek támogatást. Két további alprogram 

keretében a magyar-osztrák és magyar-szlovén kutatói együttműködésben megvalósított projektek 

támogatására lesz lehetőség. Az elmúlt évek gyakorlatához képest a most meghirdetett felhívásban 

rugalmasabb lesz a támogatások felhasználása és a költségelszámolás, tovább csökkennek az 

adminisztratív terhek. Az újítások elsődleges célja, hogy a kedvezményezettek még hatékonyabban 

használhassák fel erőforrásaikat a projektek megvalósítása során. A kiírás hangsúlyt helyez a 

publikációs teljesítményre annak érdekében, hogy az eredmények a nemzetközi tudományos közösség 

és a széles nyilvánosság számára is láthatóvá váljanak. Erősebben jelennek meg a rendszerben a nyílt 

hozzáférés (Open Access) követelményei: a nyertes kutatók feladata, hogy a pályázati támogatással 

létrejött tudományos közleményeket térítésmentesen olvashatóvá tegyék, ennek költségeit az 

eddigieknél jóval kedvezőbben számolhatják el. 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/q-s-d-s-palyazati-felhivas
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/publikacios-tervpalyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/publikacios-tervpalyazat
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok?cimke=NKFI
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok?cimke=NKFI
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/kozel-13-milliard-forint
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TÁJÉKOZTATÁS AZ OTKA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETÉRŐL 

2021-ben ismét lehetőség nyílik pályázni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 

finanszírozott OTKA felhívásokra.  

Az új OTKA alapkutatási pályázatnak öt alprogramja került meghirdetésre, amelyek a benyújtási 

határidő sorrendjében az alábbiak: 

 Fiatal Kutatói Kiválósági Program Pályázat (FK_21), benyújtási határidő: 2021. február 18. 

 Posztdoktori Kiválósági Program (PD_21), benyújtási határidő: 2021. február 18. 

 Kutatási Témapályázat (K_21), benyújtási határidő: 2021. február 24. 

 Magyar-Osztrák Nemzetközi Együttműködésen Alapuló Kutatási Témapályázat (ANN_21), 

benyújtási határidő: 2021. március 18. 

 Magyar-Szlovén Nemzetközi Együttműködésen Alapuló Kutatási Témapályázat (SNN_21), 

benyújtási határidő: 2021. március 18. 

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, tehát a pályázatot a vezető kutató és a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttesen nyújtja be az Elektronikus Pályázati Rendszeren (EPR) 

keresztül. 

A pályázás folyamata, főbb lépései a következők: 

1. Kutatói regisztráció 

Amennyiben a vezető kutató / a kutatásban részt vevő kutató még nincs regisztrálva a 

rendszerben, a kutató adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely idő, tanszék vagy 

intézet neve, a kutató e-mail címe) e-mailben meg kell adnia az NKE EPR  rendszer 

adminisztrátorának a pályázati program és a kutatás címének feltüntetésével. A regisztrációhoz 

szükséges a kutató szervezeti egység vezetőjének engedélye, ezt kérjük az előző adatokkal 

együtt megküldeni. A sikeres regisztrációról a kutató e-mail értesítést kap.  

Az NKE EPR rendszer adminisztrátora dr. Kis Anna, elérhetősége kis.anna@uni-nke,  

29 742 mellék. 

2. A pályázati szándék jelzése 

Kérjük, hogy minden újonnan, illetve már regisztrált vezető kutató e-mailben jelezze pályázati 

szándékát az NKE EPR adminisztrátora részére 2021. január 18. hétfő 14:00 óráig. Ezt követően 

a pályázók részletes tájékoztatást kapnak a pályázat benyújtásának további feltételeiről.  

 

3. A pályázat létrehozása  

A pályázati anyagot, annak szakmai tartalmát és az alapján tervezett előzetes költségvetést a 

vezető kutató állítja össze. A költségvetést a Gazdasági Hivatal Pályázati Pénzügyi Osztályának 

kijelölt munkatársával történt egyeztetést követően lehet véglegesíteni. A pályázatot, a szakmai 

tartalmat és a jóváhagyott pénzügyi dokumentációt a vezető kutató tölti fel az EPR rendszerbe. 

Belső egyetemi határidő: FK_21 és PD_21 pályázatok esetében 2021. február 1. hétfő 

  

mailto:kis.anna@uni-nke
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4. A pályázat benyújtásának engedélyeztetése 

Az egyetemi szabályozás értelmében pályázatot benyújtani a fejlesztési rektorhelyettes és a 

gazdasági főigazgató jóváhagyása mellett Rektor úr jóváhagyásával lehetséges, amelynek 

adminisztrációs feladatairól az NKE EPR adminisztrátora ad tájékoztatást, rendelkezésre 

bocsátva a kitöltendő dokumentum mintákat. Az engedélyezést a vezető kutató kezdeményezi a 

Pályázati és Projektmenedzsment Irodán keresztül. 

Belső egyetemi határidő: FK_21 és PD_21 pályázatok esetében: 2021. február 4. csütörtök 

15:00 óra 

5. Pályázat benyújtása  

A pályázat EPR-ben történő intézményvezetői (rektori) jóváhagyását a fent jelölt belső egyetemi 

határidők figyelembe vételével a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda koordinálja. A rektori 

jóváhagyás birtokában a vezető kutató véglegesíti a pályázatot az EPR rendszerben. A papír 

alapon benyújtandó dokumentumok határidőben történő benyújtása az NKFI Hivatalhoz a 

vezető kutató feladata és felelőssége. 

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információkért az NKE EPR adminisztrátorához, dr. Kis 

Annához (Pályázati és Projektmenedzsment Iroda) fordulhatnak az alábbi elérhetőségen: 

Kis.Anna@uni-nke.hu, 29742 mellék. 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatos további információkat hírlevelünk Aktuális pályázatok című 

fejezetében olvashatnak. 

               

FELHÍVÁSOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE 2021-2027 

Megkezdődött a fejlesztéspolitikai intézményrendszer 2021-2027-es források terhére kiírandó 

pályázatok társadalmi egyeztetése. A társadalmi egyeztetés célja, hogy a szakmai szervezetek és az 

állampolgárok megismerjék a fejlesztési időszak alapdokumentumait, a Partnerségi Megállapodást és 

az Operatív Programokat, és megtegyék azzal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat.   

A tervek szerint az új periódusban 7 operatív program valósul meg: 

 Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) 

 Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) 

 Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP) 

 Mobilitás Operatív Program (MIOP) 

 Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) 

 Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) 

 Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP) 

A  Partnerségi Megállapodással és az Operatív Programokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás az 

alábbi weboldalon érhető el. Kérjük, hogy a kapcsolódó észrevételeiket 2021. január 15-ig a 

palyazatkezeles@uni-nke.hu e-mail címre küldjék el. 

Forrás: Széchenyi 2020 

               

  

mailto:Kis.Anna@uni-nke.hu
https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027
mailto:palyazatkezeles@uni-nke.hu
https://www.palyazat.gov.hu/felhvsok-trsadalmi-egyeztetse-2021-2027
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ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

               

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY MÁSODIK HULLÁMÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN ELŐÍRT EGYES HATÁRIDŐK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 2020. április 9. napján közleményt 

tett közzé „Közlemény a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvánnyal összefüggésben” címmel. 

A közlemény – egyebek mellett – átmeneti jelleggel meghosszabbította a támogatási szerződésekben 

és támogatói okiratokban szereplő egyes határidőket. A közlemény a meghosszabbított határidők 

alkalmazására a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő 90. 

napig biztosított lehetőséget, ugyanakkor az alkalmazási időszak a közlemény 2020. szeptember 15. 

napján közzétett módosítása révén 2020. december 31. napjáig meghosszabbításra került. A 

közlemény és módosítása megtalálható az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

honlapjának Koronavírus aloldalán az NKFI Alap pályázati hírei között (a közlemény elérhető: 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/covid-19-fertozes; a közleménymódosítás elérhető: 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/covid-19-fertozes-hataridok-meghosszabitasa). 

Tekintettel a koronavírus-világjárvány második hullámára, az ezzel kapcsolatban bevezetett 

intézkedésekre és mindezeknek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott 

projektekre gyakorolt hatására az NKFI Hivatal a 2020. április 9. napján közzétett közleményének 3. 

pontjában szereplő rendelkezések alkalmazására vonatkozó határidőt ismételten meghosszabbítja: 

2021. február 28. napjáig. 

Ennek értelmében az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott projektek 

megvalósítására és finanszírozására létrejött támogatási szerződésekben és támogatói okiratokban, 

illetve az azok mellékletét képező Teljesítési Feltételekben szereplő, 

 a számlaösszesítő alapján kijelölt számlák és bizonylatok benyújtására vonatkozó határidőt, 

valamint 

 a rész- és záróbeszámolókhoz, a szakmai fenntartási és haladási beszámolókhoz (fenntartási 

jelentésekhez), továbbá a számlaösszesítő alapján kijelölt számlákhoz és bizonylatokhoz 

kapcsolódó hiánypótlásokra vonatkozó határidőket 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal átmeneti jelleggel, 2021. február 28. napjáig 

terjedő időtartamra 30 napra módosítja. 

E rendelkezések a támogatási szerződések, támogatói okiratok, illetve ezek Teljesítési Feltételek 

elnevezésű mellékletének egyoldalú és átmeneti módosításának minősülnek, amelyek a 

Kedvezményezettekre nézve enyhítő szabályokat rögzítenek az eredetileg meghatározott 

rendelkezésekhez képest. 2021. március 1-jétől a támogatási szerződések, támogatói okiratok, illetve 

a Teljesítési Feltételek érintett rendelkezéseinek a 2020. április 9. napját megelőzően hatályos 

változatát kell ismételten alkalmazni. 

Forrás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

               

  

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/covid-19-fertozes
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/covid-19-fertozes-hataridok-meghosszabitasa
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/tajekoztato-koronavirus-vilagjarvany
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MÓDOSULTAK A KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

2020. december 10-i dátummal a Magyar Közlöny 2020. évi 274. számában közzétételre került a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2020. évi CXXVIII. törvény, amely több ponton módosítja a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat. 

A módosítások egyike az az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kezdeményezett 

módosítás (Kbt. 111. § v) pont), amely szerint a Kbt-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt (2020. 

évben ~68 millió forint) el nem érő kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenység végzéséhez 

közvetlenül kapcsolódó, speciálisan az ilyen tevékenység megvalósítását szolgáló áruk és 

szolgáltatások beszerzésére. 

A Kbt. módosításai eltérő időpontokban lépnek hatályba (2021. január 1.; 2021. február 1.; 2021. 

július 1. napjával). A hivatkozott  111. § v) pontra vonatkozó módosítás 2021. január 1. napjától 

hatályos. 

Forrás: Magyar Közlöny 

               

NKE STRATÉGIAI FEJLESZTÉSEK 

Az Egyetemen megvalósuló legfontosabb fejlesztési programokkal kapcsolatos, folyamatosan frissülő 

információkról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/strategiai-fejlesztes/fejlesztesi-programok 

               

H2020 INFORMÁCIÓK 

A Horizont 2020, valamint a Horizont Európa keretprogramokban való sikeres felkészülésben és az 

aktuális kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokban való részvételhez a H2020 Információs Pont 

munkatársai – Csernák Dávid, Sövény Andor, Szabó Ilona- nyújtanak segítséget az alábbi 

elérhetőségen: horizon.nke@uni-nke.hu 

               

ÁTTEKINTÉS A HORIZONT EURÓPA KERETRENDSZERRŐL ÉS AZ EURÓPAI 

PARTNERSÉGEKRŐL 

A Horizont Európa az Európai Unió következő hétéves kutatási és innovációs programja, amely 2021-

től 2027-ig tart. A program általános célja az Európai Unió tudományos és technikai alapjainak, 

innovációs kapacitásának megerősítése, hozzájárulás az uniós versenyképességhez és 

munkahelyteremtéshez, valamint az állampolgári igényekre való reagálás, és az európai társadalmi-

gazdasági értékek megőrzése. Az új keretrendszerben kiemelt szerepet kapnak a programon átívelő 

horizontális célok, úgy, mint a klímaváltozással kapcsolatos kihívások kezelése, illetve az ENSZ 

Fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulás. 

Kezdetben még 100 milliárd eurós költségvetéssel tervezett a Bizottság, mára az összeg 83 milliárd 

euróra csökkent, ugyanakkor a költségvetés még mindig változik. 

A Horizont Európa program szerkezete – elődjéhez hasonlóan - három pillérre épül. A feltüntetett 

költségvetések a 2020. szeptemberi állapotot tükrözik, amelyek azonban még változhatnak. 

  

https://www.kozbeszerzes.hu/torveny/kbt-2015/
https://magyarkozlony.hu/
https://www.uni-nke.hu/egyetem/strategiai-fejlesztes/fejlesztesi-programok
mailto:horizon.nke@uni-nke.hu
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1. pillér - Tudományos kiválóság: célja az Unió tudományos kiválóságának megerősítése. 

 Európai Kutatási Tanács (ERC) - 14,8 milliárd euró 

 Marie Sklodowska Curie Akciók (MSCA) - 6,3 milliárd euró 

 Kutatási infrastruktúrák - 2,15 milliárd euró 

 

2. pillér - Globális kihívások és az európai ipar versenyképessége: célja a társadalmi kihívások 

kezelése és az ipari technológiai fejlesztést célzó kutatások támogatása. 

 Klaszterek: 

o „Health” - 6,89 milliárd euró 

o „Culture, Creativity and Inclusive Society” - 1,25 milliárd euró 

o „Civil Security for Society” - 1,25 milliárd euró 

o „Digital, Industry and Space” - 13,40 milliárd euró 

o Climate, Energy, Mobility - 13,40 milliárd euró 

o Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agricultureand Environment - 8,90 milliárd 

euró 

 Közös Kutatóközpont (JRC) - 1,97 milliárd euró 

 

3. pillér - Innovatív Európa: célja az innováció előmozdítása. 

 „European Innovation Council” (EIC) - 8,70 milliárd euró 

 „European Innovation Ecosystem” – 448,00 millió euró 

 „European Institute for Innovation and Technology” - 2,68 milliárd euró 

A Horizont Európa keretprogramban megújul az uniós kutatásfinanszírozási eszközök megközelítése is. 

Az előző uniós pénzügyi ciklusban alkalmazott, kisebb-nagyobb volumenű finanszírozási eszközöket 

kiváltó Európai Partnerségeket stratégiai, cél-orientált megközelítések jellemzik, összhangban az EU 

szakpolitikai céljaival. Jelenleg 49 Európai Partnerség szerepel az elfogadásra váró jelöltek között. A 

finanszírozás típusa alapján háromféle konstrukciót különböztetünk meg: 

 Társ-programozott: Együttműködési megállapodás vagy szerződés alapján történő 

megvalósítás, ipari, szakmai szövetségek részvételével. 

 Társfinanszírozott: Uniós tagországok közös programja, pénzügyi és/vagy „in-kind” 

kötelezettségvállalással, kiegészülve Horizont Európa-keretprogramból érkező pénzügyi 

hozzájárulással. 

 Intézményesített: Ez általában hosszú távú partnerséget és magas szintű integrációt 

jelent, gyakorlatilag egy kiválósági program, nem tagországi szinten releváns. 

A társfinanszírozott típusú Európai Partnerség leegyszerűsítve ez azt jelenti, egy konkrét téma köré 

szerveződő Európai Partnerségbe önkéntes jelleggel beszállhatnak a különböző tagállamok. A 

részvételt tagállami pénzügyi hozzájárulás formájában lehet megtenni. Minden tagállam akkora 

összeggel járul hozzá az adott Európai Partnerség költségvetéséhez, amennyivel tud, vagy amennyire 

fontos számára az adott téma. Az Európai Bizottság ezt egészíti ki a Horizont Európa keretprogramon 

keresztül 30-70%-kal, maximum 5 éven keresztül. Az így kialakított költségvetésből egyrészt 

működtetik magát a partnerséget, másrészt ennek terhére közös kutatási felhívásokat írnak ki, 

amelyekre a partnerségben részt vevő tagországok kutatóhelyei és más, releváns szereplői nemzetközi 

konzorciumok részeként pályázhatnak.  

Bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján érhető el.  

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

               

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/eu-horizont-europa-partnersegek
https://ugyfelkapu.nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/videkfejlesztes/161-gazdasagfejlesztes/102922-attekintes-a-horizont-europa-keretrendszerrol-es-az-europai-partnersegekrol
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

Pályázati szakmai terveiket a további lépések egyeztetése érdekében a dékán, illetve nem 

karhoz tartozó szervezeti egység vezetőjének írásbeli jóváhagyásával kérjük, 

szíveskedjenek megküldeni a palyazatkezeles@uni-nke.hu e-mail elérhetőségre a pályázat 

benyújtását megelőző minimum 30 munkanappal. 

 

OTKA PÁLYÁZATOK____________________________________   

FELHÍVÁS „OTKA” FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ (FK_21) 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges 

kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik 2009. január 1. után szereztek 

tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló 

kutatócsoportot kívánnak létrehozni. 

Benyújtási határidő: 2021. február 18. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

FELHÍVÁS „OTKA” POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATHOZ (PD_21) 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás a már tudományos 

fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági 

műhelyeket. A támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok 

közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai. 

Benyújtási határidő: 2021. február 18. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

FELHÍVÁS „OTKA” KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ (K_21) 

A pályázati felhívás célja az önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók 

támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg 

elismert szakértőiként tartják őket számon és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, 

újabb aspektusokból vizsgálni. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését 

kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. 

Benyújtási határidő: 2021. február 24. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

  

mailto:palyazatkezeles@uni-nke.hu
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k21/palyazati-felhivas
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FELHÍVÁS MAGYAR-OSZTRÁK ÉS MAGYAR-SZLOVÉN NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN 

ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOKHOZ (ANN_21, SNN_21) 

A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik 

kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és 

sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. Kiemelt cél a hazai 

kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi 

beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének 

növelése. 

Benyújtási határidő: 2021. március 18. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

 

EGYÉB PÁLYÁZATI_FELHÍVÁSOK_____________________________  

A MAGYAR-TÖRÖK ALKALMAZOTT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMBAN 

VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

A pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának 

ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-

fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs 

infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. E célkitűzések 

megvalósításának érdekében kerül meghirdetésre a jelen pályázati felhívás „a Magyar-Török 

alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása” 

címmel. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja: 

- a magyar-török kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, 

- a magyar vállalatok piacképességének növelése, 

- a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 

- a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek 

támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére 

kerül sor, 

- nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

Benyújtási határidő: 2021. február 12. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulo-kutatasi-temapalyazat-ann21-snn21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
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A MAGYAR-KÍNAI ALKALMAZOTT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMBAN 

VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

A pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának 

ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-

fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs 

infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. E célkitűzések 

megvalósításának érdekében kerül meghirdetésre a jelen pályázati felhívás „a Magyar-Kínai 

alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása” 

címmel. 

A pályázati felhívás célja: 

- a magyar-kínai kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, 

- a magyar vállalatok piacképességének növelése, 

- a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 

- a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek 

támogatásával, 

- nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

Benyújtási határidő: 2021. február 12. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

ÉLVONAL – KUTATÁSI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM 

Az „Élvonal – Kutatási Kiválósági Program” egy olyan, az élvonalbeli felfedező kutatásokat támogató 

pályázati modell, amelyen belül lehetőség nyílik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó 

kutatók támogatására, az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) által meghirdetett 

támogatási programokhoz kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő 

megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs 

központjává fejlődjön. 

Jelen pályázati kiírás célja, hogy az Európai Kutatási Tanács által meghirdetésre kerülő támogatási 

programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget olyan kutatók számára, akik a 

nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat bizonyították. A KKP_21 pályázati felhívásra 

kizárólag felfedező kutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés nélkül, amennyiben a 

pályázó eddigi tudományos életrajza és kutatási terve megfelel a felhívásban foglaltaknak. Azok a 

pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, 

kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális 

esélyük van ilyen teljesítményre. 

Benyújtási határidő: 2021. február 16. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-kinai-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-cn/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/elvonal-kutatasi/kkp-21
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DEVELOPING AND IMPLEMENTING LOCAL INTEGRATION STRATEGIES THROUGH MULTI-

STAKEHOLDER PARTNERSHIPS 

Integration is a multi-sectoral issue that requires the mobilisation of many stakeholders encompassing 

different aspects of society. The coordination and timely intervention of these stakeholders is key for 

an early start of the integration process, as well as for its success. As integration takes place mostly at 

local level, it is particularly important to coordinate the interventions of different stakeholders through 

locally focused strategies and plans. The development and implementation of these strategies and of 

related actions should be based on a comprehensive and integrated approach. The scope of the local 

integration strategies should be defined on the basis of and taking into account the local needs, 

context and administrative structure of communities. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

PROMOTING COMPLEMENTARY PATHWAYS FOR PEOPLE IN NEED OF PROTECTION AND 

THEIR FURTHER INTEGRATION           

Resettlement places are crucial for vulnerable refugees. Complementary pathways cover a wide range 

of programmes that all aim to provide safe and legal admission and lawful stay in any EU Member 

State for people in need of international protection, taking into account their specific needs and in 

some cases their skills and competences. To develop complementary pathways, NGOs, the private 

sector and international organisations need to cooperate closely with national authorities of the 

Member States to make existing legal migration channels more accessible to people in need of 

international protection. They are also called upon to develop new, innovative humanitarian admission 

programmes that create additional places for vulnerable refugees. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

MIGRANT CHILDREN'S TRANSITION TO ADULTHOOD 

 

The objective of the call is to stimulate and support the exchange of good practices and knowledge-

sharing amongst various relevant actors - in particular public administrations and institutions, 

international organisation, private organisations and citizens (non-exhaustive list) - providing support 

to unaccompanied migrant children during their transition to adulthood. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/amif-2020-ag-call-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/amif-2020-ag-call-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/amif-2020-ag-call-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2013:50:42%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ADDRESS ASSISTANCE, SUPPORT AND INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONAL 

VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 

Under the EU legal and policy framework addressing trafficking in human beings, this topic aims at 

strengthening the actions of relevant stakeholders in the context of the implementation of the EU Anti-

trafficking Directive. Consequently, the topic aims to contribute to the enhanced integration of the 

third-country nationals (TCN) victims of trafficking in human beings and to the objectives of the 2017 

Communication and particularly to the following ones: 

- Facilitating the early identification of third-country national victims of trafficking in human 

beings, including in the context of asylum procedures; 

- Providing appropriate assistance and support to victims of trafficking in human beings 

considering their specific needs based on their personal circumstances and such as their age 

and sex, and the physical and psychological consequences of the form/s of exploitation they 

have been subjected to; 

- Facilitating durable solutions for the integration of third-country national victims of trafficking, 

including children, in the host society, that take into account the individual needs of the victims 

and prevent re-trafficking; 

- Facilitating durable solutions for the safe and sustainable voluntary return of third-country 

national victims of trafficking that build upon appropriate risk assessments and prevent their re-

trafficking. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

              

PROMOTING THE PARTICIPATION OF MIGRANTS IN THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 

INTEGRATION POLICIES 

 

The aim of this topic is to promote refugee and migrant participation in the design and implementation 

of integration and related policies at local, regional, national and European level. Proposals should 

include one or more of the following actions: 

- Support the setting up of councils or consultative bodies of migrants at local, regional, national 

and EU level in close cooperation with public authorities; 

- Develop innovative consultation mechanisms for migrants in policy areas that concern their 

inclusion and participation in host societies, e.g. education, health care, employment, housing; 

- Promote the exchange of experiences between local, regional and/or national public authorities 

about the involvement of migrants in the design of integration policies and their 

implementation; 

- Enhance capacity building for public authorities at local, regional or national level for efficiently 

consulting and involving migrants in the design and implementation of policy areas that directly 

affect them. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/amif-2020-ag-call-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Oct%2029%202020%2008:48:34%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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REDUCING OBSTACLES AND PROMOTING ACCESS TO BASIC SERVICES FOR THIRD-COUNTRY 

NATIONALS 

 

The aim of this project is to improve the quality and availability of information on accessing different 

services (such as health care, including mental health support, labour market, especially access to 

public employment services and to vocational training, social security benefits, continuous education 

etc.), the capacity of service providers to deal with TCNs, addressing language, cultural and other 

possible barriers in accessing these services. Consequently, proposals should include a “multi-

stakeholder approach” and ensure the involvement of the relevant actors. Actions under this topic can 

focus on providing one specific basic service or on a transversal approach to accessing the basic 

services. Actions can also include the organisation of trainings, conferences, webinars as well as 

mapping and research. 

Submitting full proposals: 16 February 2021 

Official page of the Call 

               

CALL FOR PROPOSALS ON THE FIGHT AGAINST CORRUPTION  

The call for proposals will fund activities supporting the fight against corruption in budgeting and public 

procurement at local levels, risk assessment and prevention of corruption in sectors with high 

corruption risks, prevention of the use of financial and professional services for corruption and for 

laundering proceeds of corruption, activities offering support for civil society and citizens to expose 

corrupt practices, activities supporting and providing legal aid and technical assistance for whistle-

blowers, as well as research on methodology aiming at exposing corruption in law making and law 

enforcement. 

Submitting full proposals: 25 February 2021 

Official page of the Call 

               

CALL FOR PROPOSALS ON JOINT ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 

The present call for proposals aims at funding projects in the area of anti-trafficking action, in 

particular aimed at countering the culture of impunity for all perpetrators.  

Project applications submitted under the present call for proposals must address at least one of the 

following priorities: 

- Disrupt the financial business model of criminals. 

- Intensify investigations, including intelligence-lead investigations, and prosecutions in the area 

of trafficking in human beings to dismantle the trafficking chain. 

- Prevention initiatives, including reducing the demand for trafficking, including by criminalising 

the use of services exacted from victims of trafficking in human beings. 

Submitting full proposals: 25 February 2021 

Official page of the Call 

               

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=ISFP-2020-AG-CORRUPT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=ISFP-2020-AG-CORRUPT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ISFP-2020-AG-THB;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ISFP-2020-AG-THB;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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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CALL FOR PROPOSALS ON CYBERCRIME 

 

The present Call for Proposals aims at funding projects on fighting cybercrime, child sexual abuse and 

including digital investigations. Project applications submitted under the present call for proposals must 

address at least one of the following priorities in the areas of cybercrime (including fraud and 

counterfeiting of non-cash means of payment) and child sexual abuse and exploitation (with specific 

focus on actions implementing priorities identified under the EU strategy for a more effective fight 

against child sexual abuse):  

1. Developing capacity and expertise of law enforcement and judicial authorities and supporting 

cross-border cooperation. 

2. Contributing to the implementation of EU law 

3. Fostering cross-border cooperation between law enforcement/judicial authorities and private 

entities. 

Submitting full proposals: 25 February 2021 

Official page of the Call 

               

CALL FOR PROPOSALS ON BETTER LAW ENFORCEMENT IN THE AREA OF ILLICIT DRUG 

TRAFFICKING, IN PARTICULAR OF COCAINE 

The present Call for Proposals aims at funding projects on better law enforcement in the area of illicit 

drug trafficking. 

Project applications submitted under the present Call for Proposals must address at least one of the 

following priorities: 

- Joint training programmes for law enforcement to enhance the EU's capacity to target drug 

trafficking, in particular of cocaine. 

- Activities aimed at facilitating the exchange of operational information for capacity building in 

order to prevent drug-related crime. 

- Investigations and other activities aimed at dismantling storage and production facilities for 

illicit drugs, in particular of synthetic drugs. 

Submitting full proposals: 18 March 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;callCode=ISFP-2020-AG-CYBER;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/isfp-2020-ag-cyber;callCode=ISFP-2020-AG-CYBER;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Tue%20Oct%2027%202020%2011:28:04%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;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/isfp-2020-ag-drugs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31077817;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31077817;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;startDateGte=Thu%20Nov%2012%202020%2013:17:49%20GMT%2B0100%20%28k%C3%B6z%C3%A9p-eur%C3%B3pai%20t%C3%A9li%20id%C5%91%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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AZ EUREKA PROGRAMBAN VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozói szféra, 

különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő 

EUREKA programban való magyar részvétel támogatása. 

A pályázati konstrukció 3 alprogramra oszlik, amelyek lépcsőzetesen nyílnak meg: 

- Osztrák-magyar együttműködésben zajló EUREKA-projektek: kiemelt cél az automatizált 

vezetés határokon átnyúló tesztelésével kapcsolatos közös kutatási és fejlesztési projektek 

támogatása 

- Német-magyar együttműködésben zajló EUREKA-projektek: kiemelt cél a kis- és 

középvállalkozások kutatás-fejlesztési projektjeinek támogatása olyan prioritási területeken, 

mint az ipar 4.0, a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, az autonóm gépek és 

rendszerek, valamint a biotechnológia 

- Általános, egyéb relációkkal folytatott együttműködésben zajló EUREKA-projektek 

 

Benyújtási határidő Osztrák-Magyar EUREKA esetén: 2021. február 10. 16:00 óra 

 

Benyújtási határidő általános EUREKA esetén: 2021. április 30. 12:00 óra 

2021. október 28. 16:00 óra 

 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

 

PÁLYÁZAT AZ ERA-NET COFUND ÉS EJP COFUND PROGRAMOK KÖZÖS NEMZETKÖZI 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAIBAN SIKERESEN SZEREPLŐ MAGYAR SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont 

2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND 

programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a 

hazai finanszírozási keretet biztosítsa. Hazai támogatásra támogatási kérelmet önállóan vagy nemzeti 

konzorciumi formában lehet benyújtani. 

 

Benyújtási határidő: 2021. október 29. 

A letölthető pályázati dokumentumok: itt érhetők el. 

               

 

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2020-123-eureka
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
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BELSŐ HATÁRIDŐT MEGHALADÓ PÁLYÁZATOK ADATTÁRA 

               

TERFIN - CALL FOR PROPOSALS ON COUNTERING TERRORIST FINANCING FOCUSING ON 

THE COOPERATION OF PUBLIC AND PRIVATE ACTORS AND EMERGING TECHNOLOGIES  

The present Call for Proposals aims at funding projects in the area of reinforcing efforts to counter 

terrorist financing. Project applications submitted under the present Call for Proposals must address at 

least one of the following priorities: 

-  Facilitating cross-border exchange of financial information and promoting public-private 

cooperation. Projects should aim to enhance the quality and timeliness of the financial 

information shared at EU level, increase the involvement of regulated sectors other than retail 

banking, and/or develop technology that supports real-time sharing and analysis. Projects may 

build on existing mechanisms that enable supranational public-private cooperation. 

- Developing expertise in emerging terrorist financing risks related to crypto-assets, new 

payments systems, social media and/or crowd-funding. 

- Developing innovative investigative techniques in Member State law enforcement authorities 

responsible for counter-terrorism financial investigations, including for conducting parallel 

investigations, exploiting associated “non-financial” information, examining terrorist links to 

other criminal activity and on use of Artificial Intelligence, machine learning or robotics for 

investigations. 

Submitting full proposals: 21 January 2021 

Official page of the Call  

               

POLCOP - CALL FOR PROPOSALS ON POLICE COOPERATION AND INFORMATION EXCHANGE 

IN THE SCHENGEN AREA 

The present call for proposals aims at funding projects in the area of law enforcement focused on 

strengthening cross-border police cooperation addressing threats to the EU's internal security. 

This Call for Proposals is addressed to transnational projects aiming at exchanging best practices, 

setting common procedures, joint procurement and deployment of necessary equipment, including 

funding operational meetings, innovative projects and test runs, and investment in new technologies. 

Submitting full proposals: 21 January 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-terfin;callCode=ISFP-2020-AG-TERFIN;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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/isfp-2020-ag-polcop;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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GREEN DEAL - PREVENTING AND FIGHTING EXTREME WILDFIRES WITH THE INTEGRATION 

AND DEMONSTRATION OF INNOVATIVE MEANS 

The Green Deal explicitly calls to „reduce the incidence and extent of forest fires”. Large-scale and 

more intense wildfires are becoming an increasing concern. Fire is a natural component in many 

ecosystems across Europe but more and more Europeans suffer directly and indirectly from wildfires.  

The new context of extreme wildfires requires accelerating the shift towards implementing a more 

holistic fire management approach that integrates environmental, climate, health & safety/security, 

cultural and socio-economic aspects with: 

- research, demonstration and deployment of innovative means and methods tailored to extreme 

wildfire behaviour, such as better and more advanced techniques, models, solutions and 

capabilities for preventing, predicting, monitoring and fighting wildfires, and mitigating their 

impact, including better and advanced technologies, equipment and decision support systems 

for first responders; 

- proactive governance, change of forest management practices, large-scale and community-

based risk assessments, awareness and preparedness - where citizens, local communities, the 

forestry and bio-economy sectors play a central role.  

Subtopic 1: Actions funded under this call will speed up the pan-European adaptation process to 

extreme wildfires by advancing and applying research and innovation, including demonstration pilot 

sites, while making best use of existing data, technologies and services. (Innovation Actions) 

Subtopic 2: This action aims to ensure that the demonstration of innovative and integrated approaches 

fulfils the expected impacts, by coordinating and supporting the Innovation Action projects funded 

under this topic. (Coordination and Support Action) 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call  

               

GREEN DEAL - TOWARDS CLIMATE-NEUTRAL AND SOCIALLY INNOVATIVE CITIES 

This purpose of this topic is to develop a one-stop shop platform providing the necessary technical, 

regulatory, financial and socio-economic expertise as well as assistance to cities for developing and 

implementing their climate action plans, and related social innovation action plans. The project can 

involve research organisations, academia, industry including social entrepreneurs, the financial sector 

including impact financiers, investors, philanthropists, NGOs, national and local authorities and citizens. 

The project should also be responsible for the management of competitive calls addressed to third 

parties to fulfil the objectives of this action. The platform should facilitate the coordination of ongoing 

European activities in the area of climate neutrality for cities and should be sustainable, scalable and 

self-financed beyond the life of the action. 

Activity 1: Climate action plans and Green Deal innovation 

Activity 2: Investment project preparation and finance 

Activity 3: Social innovation and citizens’ engagement 

Activity 4: Research and Innovation for climate-neutral transformation of cities 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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GREEN DEAL – CLIMATE-RESILIENT INNOVATION PACKAGES FOR EU REGIONS 

 

The failure of economic, financial and industrial policies to sufficiently mitigate and adapt to climate 

change is more than ever a primary concern for societies worldwide. Now, the challenge is to scale up 

and demonstrate at large scale systemic solutions to trigger behavioural change and new ways of 

decision-making, while accounting for local and regional contexts. Multidisciplinary approaches are 

needed for the development of adaptation pathways consistent with European Green Deal targets, and 

tailored to support the regions and communities most exposed to climate change impacts.  

Proposals should address one of the following sub-topics: 

Subtopic 1: Innovation Packages for transformational adaptation of European regions and communities 

(Innovation Actions) 

Subtopic 2: Support the design, testing and upscale of Innovation Packages (Coordination and Support 

Action) 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – INNOVATIVE LAND-BASED AND OFFSHORE RENEWABLE ENERGY 

TECHNOLOGIES AND THEIR INTEGRATION INTO THE ENERGY SYSTEM 

The European Green Deal expects to transform Europe into a fair and prosperous society with a 

modern, resource-efficient and competitive economy with no net emissions of greenhouse gases in 

2050. Proposed solutions should increase incentives for investment and create new business models 

and service as well as should clearly demonstrate all potential impacts such as environmental, 

ecological and social impact along the value chain. 

Subtopic 1: Development of land-based renewable energy technologies and their integration into the 

energy system (Research and Innovation action) 

Subtopic 2: Demonstration of innovative technologies to enable future large scale deployment of 

offshore renewable energy (Innovation Action) 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – ACCELERATING THE GREEN TRANSITION AND ENERGY ACCESS PARTNERSHIP 

WITH AFRICA 

 The African continent has an enormous renewable energy potential which just began to be harnessed 

successfully. The adoption of innovative, affordable and efficient renewable energy solutions will 

support Africa in achieving sustainable development growth and economic transformation. Solutions 

should consider both urbanised and rural contexts in Africa, and the ongoing water-energy-food nexus 

action, with the aim of providing sustainable energy access (electricity/cooking) and/or creating 

improved health, economic wealth and jobs.  

Proposals should include a life cycle analysis showing the impact of the proposed solutions compared to 

other technologies/solutions on the environment, on climate change targets and on the social and the 

economic dimensions, taking a cradle to grave viewpoint. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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GREEN DEAL – CLOSING THE INDUSTRIAL CARBON CYCLE TO COMBAT CLIMATE CHANGE - 

INDUSTRIAL FEASIBILITY OF CATALYTIC ROUTES FOR SUSTAINABLE ALTERNATIVES TO 

FOSSIL RESOURCES 

The challenge is to sustainably convert CO2 emissions from industrial processes into synthetic fuels 

and chemicals utilising renewable energy driven processes with novel, highly optimised and energy 

efficient catalytic systems. 

This call should address financial, regulatory, environmental, land and raw material constraints, as well 

as public acceptance issues and socio-economic impact related to the proposed technological 

pathways. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – DEMONSTRATION OF SYSTEMIC SOLUTIONS FOR THE TERRITORIAL 

DEPLOYMENT OF THE CIRCULAR ECONOMY 

Circular economy can play an important role in the EU’s recovery from the adverse socio-economic and 

environment impacts of the COVID-19 crisis, by providing systemic solutions for sustainable growth 

and economic recovery.  

The systemic solutions implemented should address economic, social and environmental dimensions of 

the transition towards a circular economy and include science, technology and governance 

components. It is essential that the systemic solutions implemented address the major challenge of 

effectively applying the circular economy concept beyond resource management and recovery in the 

waste and water sectors. It is essential that systemic solutions, and the economic sectors involved in 

them, are selected and based on a detailed analysis of the cluster’s socio-economic needs to be 

addressed, circular potential to be exploited, challenges to be tackled and, when feasible, smart 

specialisation priorities. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – GREEN AIRPORTS AND PORTS AS MULTIMODAL HUBS FOR SUSTAINABLE 

AND SMART MOBILITY 

This topic addresses innovative concepts and solutions for airports and ports, in order to urgently 

reduce transport GHG emissions and increase their contribution to mitigating climate change. Building 

on best practices (technological, non-technological and social), as well as ongoing projects and planned 

initiatives in European airports and ports, actions should address the activities either: 

Area A: Green Airports 

Area B: Green Ports 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


21 
 
 

GREEN DEAL – TESTING AND DEMONSTRATING SYSTEMIC INNOVATIONS IN SUPPORT OF 

THE FARM-TO-FORK STRATEGY 

The Farm to Fork Strategy, which is at the heart of the European Green Deal, aims to address the 

challenges and accelerate the transition to sustainable food systems, to ensure that the economic, 

social and environmental foundations of food and nutrition security are not compromised for current 

and future generations.  

Proposals should pay particular attention to adopt a multi-actor and cross-sectoral approach, mix of 

innovations, new business and supply chain models, new governance models, ecological and social 

innovations while taking into account regional and sectoral contexts (environmental, socioeconomic, 

geographical, cultural). Particular attention should be given to understand behaviours, motivations and 

barriers, with a view to maximizing the uptake of solutions. Delivering and implementing an action plan 

for dissemination, communication and engagement, for building awareness, education and skills 

relevant to the solutions on an European scale. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – RESTORING BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES 

Actions under this topic should be pivotal in demonstrating and promoting systemic solutions for 

upscaling urgent restoration to increase biodiversity and support a wide range of ecosystem services. 

While solutions for the restoration of biodiversity and ecosystem services are available now, they are 

neither up-scaled nor integrated enough in today’s governance, investment or policy support 

landscapes. Research and demonstration on how to scale up technical and non-technical approaches 

for the spatial and social-economic integration of restoration impacts is therefore needed. This topic 

seeks answers on how to frame transformational change which supports a just transition – to show 

how investing in nature restoration can explicitly help vulnerable regions and communities to improve 

their resilience to social and environmental shocks, when rapid changes in climate and environment, 

economies and social conditions occur. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES CAPACITIES AND SERVICES TO 

ADDRESS EUROPEAN GREEN DEAL CHALLENGES 

The urgency and the scale of Green Deal challenges require the mobilisation and advancement of 

world-class scientific capacities and resources such as those offered by European Research 

Infrastructures. In order to boost the advancement of knowledge and technology in the field of energy 

storage, European researchers need effective and customised access to the best research 

infrastructures. The aim of this action is to bring together, integrate on European scale, and open up 

key national and regional research infrastructures to European researchers from both academia and 

industry, as well as to develop any missing services, which better fit specific needs for research and 

technological developments. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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GREEN DEAL – INNOVATIVE, SYSTEMIC ZERO-POLLUTION SOLUTIONS TO PROTECT HEALTH, 

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES FROM PERSISTENT AND MOBILE CHEMICALS 

Taking into account latest policy needs and developments, this call topic aims at establishing new 

knowledge, exploring the feasibility of new or improved technologies and demonstrating innovative 

solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals. 

Selected projects are expected to advance our knowledge on health impacts and environmental effects 

and to address and preferably prevent a specific pollution problem involving contamination of 

environmental resources. The solutions developed should lead to cost-effective prevention, monitoring 

and to, as a last resort, mitigation or elimination of the issues. They should also lead to better 

understanding of environmental fate and help proactively prevent negative impacts from persistent and 

mobile chemicals (and, where relevant, their precursors) on humans and the environment. The 

projects may include appropriate technologies, business, governance and social innovation aspects and 

the demonstration of innovative solutions in a relevant environment. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – FOSTERING REGULATORY SCIENCE TO ADDRESS COMBINED EXPOSURES TO 

INDUSTRIAL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS: FROM SCIENCE TO EVIDENCE-BASED 

POLICIES 

Humans, wildlife and domestic animals are exposed to combinations of different chemicals via air, 

water (including the marine environment), food and feed, consumer products, materials and goods. 

The scientific understanding of combination effects has progressed in recent years and approaches for 

risk assessment and management of unintentional mixtures and combined exposures to chemicals are 

available. In parallel with the development and implementation of regulatory approaches, there is a 

need to improve the scientific knowledge base. The applicants can address some or all of the following: 

- Scientific case studies to identify safety margins to protect people, including vulnerable groups 

and ecosystems health, while taking into account chronic exposures over longer time scales; 

- Develop and apply modelling, statistical approaches and other relevant methods to identify and 

study the health impacts on human populations and the environment; 

- Comparisons of different possible regulatory approaches to manage unintentional chemical 

mixtures and co-exposures, regarding effectiveness (improved protection of health and the 

environment), workability, cost-effectiveness and benefits to society and business; 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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GREEN DEAL – DEVELOPING END-USER PRODUCTS AND SERVICES FOR ALL STAKEHOLDERS 

AND CITIZENS SUPPORTING CLIMATE ADAPTATION AND MITIGATION 

This action should contribute to informing citizens and decision-makers about the impacts of climate 

change in the decades to come, identify adaptation options, and illustrate what pathways towards 

climate neutrality entail in terms of production, consumption, planning and lifestyle, incorporating 

behavioural factors. Actions under this topic should more specifically focus on one of the following 

aspects: 

- Converting the mitigation pathways that are compatible with EU climate goals and adaptation 

strategies for potential impacts to 2050 and beyond into clear information about how climate 

change impacts will evolve and how production, consumption, infrastructure and lifestyle needs 

to change. 

- Contributing to delivering the next-generation of climate services, in collaboration with the 

commercial sector, through addressing part or all of the downstream part of the value chain, 

focusing on sectoral and geographical gaps, providing actionable information to non-specialists 

for adapting to extreme climate events and new climatic conditions. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – TRANSPARENT & ACCESSIBLE SEAS AND OCEANS: TOWARDS A DIGITAL 

TWIN OF THE OCEAN 

Fit for purpose and sustained ocean and sea observations are essential for understanding and 

forecasting ocean behaviour. Measures to protect marine social-ecological systems and support the 

blue economy are based on these insights and forecasts. 

AI and analytics, thematic or sectorial models and computing power will transform data into 

knowledge. They will facilitate co-creation and inter-disciplinary approaches between natural sciences, 

humanities and social sciences for the co-construction of methods, expertise and applications to 

support decision making. This digital view of the ocean will enable a multi-angle perception of the 

ocean: its physics, chemistry, geology, biology as well as the environmental and socio-economic 

impact of human activity. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – EUROPEAN CAPACITIES FOR CITIZEN DELIBERATION AND PARTICIPATION 

FOR THE GREEN DEAL 

This topic covers citizen deliberation and participation. Actions should establish transnational networks 

of experts, researchers, practitioners and relevant civil society organisations specialised in deliberative 

democracy and civic participation across Europe, including professionals in the field of public 

engagement. They should share good practice, tools and resources and implement participatory and 

deliberation processes on priority issues in order to deliver on the Green Deal, both at the level of local 

communities and at wider scale. They should establish connection across the diverse participation and 

deliberation processes across regions and countries up to the European level.  

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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GREEN DEAL – BEHAVIOURAL, SOCIAL AND CULTURAL CHANGE FOR THE GREEN DEAL 

This actions should address behavioural change at individual and collective levels, including public and 

private organisations, as well as broader changes in social practices related to the European Green 

Deal. Actions should establish transnational and transdisciplinary networks of experts, researchers, 

practitioners and relevant civil society organisations on behavioural, social and cultural change. They 

should jointly analyse social practices and behavioural change processes, including enabling as well as 

inhibiting factors, share good practice, tools and resources and implement relevant experimentation on 

priority issues to deliver on the European Green Deal. 

All relevant factors of behaviour change should be considered. Actions should therefore propose a 

transdisciplinary approach to behavioural change, looking at system dynamics and integrating 

historical, cultural, societal, economic and psychological perspectives, as well as gender studies and 

intersectional research. 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

GREEN DEAL – ENABLING CITIZENS TO ACT ON CLIMATE CHANGE, FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION THROUGH EDUCATION, CITIZEN 

SCIENCE, OBSERVATION INITIATIVES, AND CIVIC ENGAGEMENT 

The active role of citizens and their direct involvement is essential to address climate change and other 

human actions harming the environment on land, air and sea. Changes in citizen’s and consumer’s 

behaviours towards more sustainable patterns can happen through education, awareness raising, 

citizen science, observation and monitoring of their environmental impacts, civic engagement and 

social innovation.  

A strong emphasis is placed on strengthening environmental awareness of the young generation 

through education and other forms of youth engagement. Pupils and students have the potential to 

become ambassadors for climate action, sustainable development and environmental protection by 

sharing their knowledge, experience and engagement with their families, local communities, public and 

private decision makers, as well as through communication and the use of social media. Schools, 

training institutions and universities are well positioned to engage with pupils, parents and the wider 

community on the changes needed for a successful transition to a green economy. A European 

competence framework is needed to help develop and assess knowledge, skills and attitudes on 

climate change and sustainable development. Related demonstration activities on for example nature-

based solutions, biodiversity conservation, waste management, sustainable energy production and 

consumption, marine science, etc. will support the testing and the implementation of the framework. 

Subtopic 1: Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through 

education 

Subtopic 2: Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through better 

monitoring and observing of the environment and their environmental impacts 

Submitting full proposals: 26 January 2021 

Official page of the Call 

               

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CALL FOR PROPOSALS ON COOPERATION ON PROPERTY CRIMES 

The present call for proposals aims at funding projects in the area of cooperation on property crimes. 

Project applications submitted under the present call for proposals should foresee activities aiming at 

boosting the operational activities of law enforcement authorities with regard to the mobile nature of 

organised criminal groups in relation to organised property crime and other criminal markets, including 

synergies between them.  

Project applications submitted under the present call for proposals must address at least one of the 

following priorities: 

- Organised property crime; 

- Illicit trafficking of cultural goods; 

- Other criminal markets, including synergies between them, addressing the mobile nature of the 

phenomenon. 

Submitting full proposals: 4 February 2021 

Official page of the Call 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Navigátor című hírlevelet a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda (PPI) 2019. 

májusában indította azzal a céllal, hogy a kiadvány hasznos információkkal segítse az 

egyetemi pályázati tevékenységet, továbbá, hogy kiindulópontként szolgálhasson a pályázni 

kívánók számára, megbízható tájékoztatást adva a hazai és nemzetközi pályázati 

kiírásokról, a megvalósítás tekintetében releváns szabályokról és azok változásairól. 

 

További információkkal kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésükre, elérhetőségünk: 

palyazatkezeles@uni-nke.hu 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Pályázati és Projektmenedzsment Iroda 

1083 Budapest, Ludovika tér 1., Ludovika Szárnyépület 

Az elektronikus kiadványt készítette: 

Csernák Dávid, Dr. Hutkai Zsuzsanna, Mezőné Juhász Hajnalka, Petrovics Anikó, Sövény 

Andor, Szabó Ilona, Szolnoki Edina Zita 

Szerkesztő: Petrovics Anikó, Szabó Ilona 

A kiadvány szerkesztése lezárva: 2021. 01.06. 
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