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I. Marie Skłodowska-Curie Akciók – Posztdoktori ösztöndíj jelenléti workshop – 2022.07.06.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az ELKH Természettudományi Kutatóközponttal és a Fiatal
Kutatók Akadémiájával együttműködésben jelenléti workshopot szervez a Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral
Fellowships (MSCA PF) ösztöndíjprogramjára való pályázáshoz kapcsolódóan.
Időpont: 2022. július 6. szerda, 10.00. - 14:00
Helyszín: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Bp., Kéthly Anna tér 1., 231-es terem
A workshopra olyan kutatók jelentkezését várják, akik pályázatukat az MSCA PF aktuális, 2022. szeptember 14i beadási határidővel kiírt pályázati felhívására kívánják benyújtani, és már rendelkeznek pályázattervezettel. A
workshopon a pályázattervezetek alapján a pályázat részletes megírásával kapcsolatos konkrét kérdésekre kaphatnak
válaszokat, gyakorlati tanácsokat, nyertes pályázattal rendelkező szakértők és az MSCA nemzeti kapcsolattartók
bevonásával. A workshop tervezett létszáma: 25 fő.
A jelentkezéseket 2022. június 30-ig várják az esemény oldalán.

II. BME Innovation Competence Fair – 2022.06.17.
The BME Competence Fair is a first of its kind program for showcasing research and creativity, disseminating results
and facilitating multidisciplinary cooperation. The aim of the event is to facilitate the meeting of like-minded experts from
all over Europe for future research collaborations and European grant applications.
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The hybrid (online and in-person) event organized on June 17, 2022, will provide various opportunities for building
connections: research pitches, thematic breakout room discussions and networking sessions. The program will also
feature panel discussions on trending topics of the European Research Area.
More information and registration: https://innovacio.bme.hu/innovacios-nap/

III. Felhívás az Európai Bizottság által szervezett GEP webináriumon való részvételre –
2022.06.23.
Az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága június 23-án, csütörtökön 14:30 és 16:00 óra között
webináriumot szervez a nemek közötti esélyegyenlőségi terv (Gender Equality Plan, GEP) kialakítása és
megvalósítása kapcsán.
A rendezvény célja, hogy támogassa a Horizont Európa kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramban részt venni
kívánó intézményeket abban, hogy megfelelhessenek ennek az új feltételnek. A webináriumot Jean-Eric Paquet
kutatási és innovációs főigazgató nyitja meg, több gyakorlati példa és fontos információ is bemutatásra kerül a Horizont
Európa GEP követelményeiről.
A résztvevők a webináriumot Youtube streamelésen keresztül követhetik. A kérdések és válaszok szekcióban a Slido
segítségével lehet majd részt venni. A program minden érdeklődő számára nyitott, regisztráció nem szükséges. A
napirend,
az
előadók
és
a
csatlakozási
információk
elérhetők
az
esemény
honlapján:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm
A GEP-el kapcsolatban további információ itt található: https://op.europa.eu/.

IV. Konzorciumi partnereket keres a liverpooli John Moores Egyetem
A liverpooli John Moores Egyetem LJMU keres konzorciumi partnereket az alábbi felhíváshoz: HORIZON-CL5-2022D6-02-06: Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport
infrastructure.
Bővebb információért keressék bizalommal Vántora Virág nemzetközi referens asszonyt: virag.vantora@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 1 795 1612

V. Európai Horizont: 6. klaszter konzorciumi partnerkereső rendezvény
Az NKFIH – a V4 országok brüsszeli KFI irodáival (PolSCA, SLORD és CZELO) együttműködésben – konzorciumi
partnerkereső rendezvényt szervez online formában annak érdekében, hogy térségünk pályázói egymást segítve
pályázzanak sikeresen a Horizont Európa 6. klaszterének 2023-24. évi felhívásaira (ideértve a partnerségi felhívásokat
is). A felhívások többségét tartalmazó HE munkaprogram még nem publikus, csak a desztinációk ismertek.
Az esemény időpontja: 2022. június 29. 13.00-16.30
Az online rendezvény fő fókusza a projektötletek résztvevők előtti bemutatása (pitching session), majd ezt követően
lehetőséget biztosítanak kétoldalú virtuális találkozókra is a Wonder.me platformon keresztül. Bár a rendezvényt V4
országok szervezik (és a pitching session alatt V4 pályázók mutatkozhatnak be), a programon való részvétel
lehetősége széles körben meg van hirdetve, más országok pályázói számára is nyitott (nem csak V4 országokkal lesz
esély konzorciumot építeni).
Magyarország számára minimum 2, maximum 4 bemutatkozás – egyenként 3 perc időtartamban – biztosított a pitching
session alatt: bemutatható konkrét projektötlet, de a WP nem publikus voltára tekintettel lehet szó általános
bemutatkozásról (szakterület, tapasztalat, érdeklődés adott topic/desztináció/partnerség iránt).
Regisztráció (jún. 24-ig) – akár előadóként, akár résztvevőként:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd97eJUZ4uhfoipCAvbvqvXl2_H8P-bzbS9ys83JbtVnO8GYg/viewform
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VI. Nyitott LIFE 2022 pályázati felhívások
A LIFE Éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás alprogramjának pályázati felhívásai megjelentek a
Funding&Tenders portálon, amely az alábbi linken érhető el. A konkrét felhívások pedig itt találhatóak.
A hagyományos éghajlat-politikai pályázatok benyújtási határideje: 2022. október 4.
Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy idén is elkészül a LIFE CLIMA Kisokos, amely magyar nyelven nyújt
naprakész információkat és tudnivalókat a pályázással kapcsolatban.
Felmerülő kérdéseik esetén a lifeclimate@itm.gov.hu címen kaphatnak tájékoztatást.

VII. Díj: European Capital of Innovation Awards 2022
This year, the contest will award six prizes in total for the two categories: the European Capital of Innovation and the
Rising Innovative City.
Cities can apply here until 30 June 2022. The city winning the 2022 European Capital of Innovation title will receive €1
million to ensure that its best innovative practices are shared and multiplied. Moreover, the first two runners-up of this
category will be rewarded with €100 000 each to support their innovation activities.
In the Rising Innovative City category, the winner will be rewarded with €500 000 and will be accompanied by two
runners-up that will receive €50 000 each to scale up their innovation ecosystem.
The European Capital of Innovation Awards are supported by the European Innovation Council under Horizon Europe.

VIII. Támogatási program ukránok számára
ALLEA, the European Federation of Academies of Sciences and Humanities, is launching the call for applications for
Funding Line 1 of the European Fund for Displaced Scientists (EFDS). Funding Line 1 provides funds to academic
institutions (including universities, academies, and other research-performing organisations) within the Council of
Europe region that are willing and able to host displaced Ukrainian scholars.
Hosting institutions will integrate Ukrainian scholars into existing or new research projects and departments, and commit
to supporting them by providing the required infrastructure for scholars to continue their research work in a safe
environment. The EFDS programme will offer a monthly stipend for up to 12 months. Applications may only be
submitted by the prospective host institutions, and the maximum amount should not exceed €25,000 per hosting
arrangement. There is no limit as to how many scholars an institution can apply funding for.
Applications will be received in two different rounds. To be considered for the first round, complete applications must
be submitted by 1 July 2022. The application form and all the relevant information regarding the application process
can be found in our dedicated page for Funding Line 1. All queries regarding the EFDS programme can be sent via
email to efds@allea.org.
Application form and more information about the call:

Call for applications EFDS Line 1_230522.pd
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IX. Falling Walls pályázat diákoknak és pályakezdőknek
Three minutes is all it takes! Falling Walls Lab is a world-class pitch competition, networking forum, and stepping stone
that brings together a diverse and interdisciplinary pool of students and early-career professionals by providing a stage
for breakthrough ideas both globally and locally.
In three minutes each, participants are given the opportunity to present their solutions to some of the most pressing
challenges of our time to peers, a high-calibre jury of experts from academia and business, and the general public.
The breakthrough factor (how innovative is the proposed idea?), potential impact of the presented work (how relevant
is the idea to the discipline and beyond?), and performance (how convincing was the presentation?) help the jury
determine the winner, who qualifies for the global Finale in Berlin on 7 November and wins a ticket to attend the Falling
Walls Science Summit, where the international Lab winners get to interact and network with the world’s movers and
shakers of science, business, and policy-making.
More information about the contest: The Premiere Global Pitch Competition | About Falling Walls Lab (falling-walls.com)

X. World Urban Forum
The eleventh session of the World Urban Forum (WUF11) will take place 26-30 June in Katowice, Poland.
The theme of WUF11, Transforming our Cities for a Better Urban Future, will provide greater insights and clarity on the
future of cities based on existing trends, challenges and opportunities, as well as suggest ways cities can be better
prepared to address future pandemics and a wide range of other shocks.
If you are planning to attend the WUF in Katowice, do not miss the networking sessions on the European Mission on
Climate-Neutral and Smart Cities: pathways to climate-neutrality and international outreach, on 28 June, 16:30 – 18:00
and Just, Productive, Creative and Climate-Neutral cities: R&I approaches towards sustainable urban transformation,
on 29 June 16:30-18:00.
For more information and registration: https://wuf.unhabitat.org/

XI. Mechanistic Cognitive Neuroscience Workshop – 2022.11.6-11.
This Junior Scientist Workshop provides an exciting opportunity for graduate students and recent PhDs interested in
the mechanistic basis of cognition to present their research to a diverse audience and discuss ideas for the future, while
also discovering potential independent early-career options at Janelia. The workshop will focus on cognition broadly
construed (e.g., navigation, learning, decision making, planning, social interactions, etc.), but sessions will be
thematically tuned to the participants’ research interests.
Over the course of one week, attendees will present their work, engage in lively discussions on critical problems and
obstacles in the field, and indulge in informed speculation about conceptual and technical approaches that might be
useful for future progress. Janelia covers the cost of accommodation, meals and reasonable travel expenses for
accepted participants.
Application Deadline: August 5, 2022 (11:59 p.m. EST) Apply here.
More information: Junior Scientist Workshop on Mechanistic Cognitive Neuroscience | Janelia Research Campus

XII. Civil atomenergia: a geopolitikai kérdésektől a szakmai szereplőkig szimpózum – 2022.06.2324
Az atomenergia vita tárgya Európában, különösen az erőművek biztonságának kérdése, a környezetre gyakorolt
hatások, valamint a társadalmi és politikai következmények miatt. Míg egyes országok az atomenergia fokozatos
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megszüntetését választották, mások, mint például Franciaország és Magyarország úgy döntöttek, hogy új generációs
reaktorok építésével folytatják atomenergia-politikájukat.
•
•

Június 23.: Konferencia a polgári atomenergia geopolitikai tétjéről 14:00-18:00 óra között.
Június 24.: Konferencia a polgári atomenergetikai munkahelyekről 10:00-13:00 óra között

Regisztráljon ezen a linken: https://forms.gle/5xKytSv67Tq43Sc89
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