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I. SAVE THE DATE: Horizont Európa pályázatírói képzés 

A Nemzetközi Kabinet az idén ősszel is szervez az ELKH kutatóhelyek és a Titkárság érdeklődő munkatársai számára 

továbbképzést a Horizont Európa keretprogrammal kapcsolatban.  

Az idei képzés a pályázatírás folyamatára fókuszál. 

Várható időpontok: 2022. október 18-19. (kezdő szint) és 2022. november 17-18. (haladó szint). 

A részletekről hamarosan külön tájékoztatást küldünk. 

 

II. UNESCO - Al Fozan Nemzetközi Díj a STEM területen aktív fiatal tudósoknak – 2022.11.15. 

UNESCO-Al Fozan Nemzetközi Díj a tudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) terület fiatal 

tudósainak támogatásáért. Az első alkalommal meghirdetett díjra kétévente lehet majd jelölést benyújtani. Minden 

alkalommal összesen öt tehetséges fiatal részesül majd elismerésben az UNESCO öt földrajzi régiójából. 

Az UNESCO-Al Fozan Díjat olyan személyek kaphatják, akik elősegítették a STEM-területek előrehaladását az 

oktatásban, a kutatásban vagy valamely, a társadalmi fejlődést szolgáló nemzetközi együttműködésben. Fontos 

szempont, hogy a pályázóknak a díjra való jelentkezés időpontjában 40 évesnél fiatalabbnak kell lenniük, illetve aktív 

tevékenységet kell folytatniuk valamely STEM területen. 

 

Az elismerés egyénenként 50.000 USD pénzjutalommal jár, mellyel egyidejűleg egy oklevelet és egy érmet is kapnak 

a díjazottak. A jelölési határidő a párizsi UNESCO-központ felé: 2022. november 15. 

A díjra önjelölés nem lehetséges. A díjra való jelölésre jogosultak köre és a pályázat menete az alábbi dokumentumban 

található.   

UNESCO-AL_Fozan_Pr

ize_EN.pdf
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III. Az European Research Council (ERC) hírei 

• Az ERC feltérképezte az áltatuk finanszírozott kutatási projekteket 

A new in-depth analysis of all research projects funded by the European Research Council under the Horizon 2020 

research and innovation framework programme has been made public today. The study - “Mapping of ERC Frontier 

Research” - includes thirty factsheets showcasing the rich diversity of the funded research, emerging areas of science, 

new methods and interdisciplinary links between research problems addressed by ERC grantees, as well as geographic 

patterns in the distribution of projects across Europe.  

More information: ERC reveals mapping of its funded research | ERC: European Research Council (europa.eu) 

• Starting Grants 2023 – just opened for applications: Funding & tenders (europa.eu) 

• Synergy Grants 2023 – just opened for applications: Funding & tenders (europa.eu) 

 

IV. Pályázati lehetőség a JRC kutatási infrastruktúrák hozzáféréséhez   

The European Commission’s Joint Research Centre (JRC) opens its scientific laboratories and facilities to people 

working in academia and research organisations, industry, small and medium enterprises (SMEs), and more in general 

to the public and private sector. 

The JRC offers access to its non-nuclear facilities to researchers and scientists from EU Member States and countries 

associated to the EU Research Programme Horizon Europe. For nuclear facilities, the JRC opens to EU Member States 

and to countries associated to the Euratom Research Programme. 

Applications to access the European facilities for nuclear reaction and decay data measurements in Geel and to the 

Laboratory for environmental & mechanical materials assessment in Petten can be submitted for EUFRAT until 31 

August 2022, 23:45 (CEST) and for EMMA until 15 September 2022, 23:45 (CEST).  

More information: Open access to JRC Research Infrastructures (europa.eu) 

 

V. Európai Uniós Díj: Gender Equality Champions – 2022.10.13. 

The European Commission launches the EU Award for Gender Equality Champions, a new prize that recognises 

academic and research organisations that have achieved outstanding results in the implementation of gender equality 

measures. 

This new Prize scheme intends to advance inclusive gender equality plans and policies in the framework of the new 

European Research Area (ERA). It will complement and boost the requirement to have Gender Equality Plans (GEP) 

as an eligibility criterion for higher education and research organisations applying to Horizon Europe, the EU’s 

programme for research and innovation.  

There will be in total 4 prizes awarded, with two winners for prize category one, one winner in the prize category two, 

and one winner in the last prize category. Each winner will be awarded with EUR 100.000. 

Deadline for submitting the applications: 13 October 2022. 

More information: Launch of the EU Award for Gender Equality Champions | European Commission (europa.eu) 

 

VI. Pályázati lehetőség az Európa-Afrika hosszú távú projektben a megújuló energia témában 

The Long-term Europe Africa Partnership on Renewable Energy (LEAP-RE) is a 5 years program co-funded by the 

European Commission under Horizon 2020, aiming at developing a long-term partnership between Europe and Africa 

on Research and Innovation (R&I) in renewable energy. The program is conducted by a consortium of 83 partners from 

European and African countries. The total budget of the program is around €32 million, including €15 million from the 

mailto:int@elkh.org
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-syg
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https://ec.europa.eu/info/news/launch-eu-award-gender-equality-champions-2022-jul-14_en
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European Commission. The program is focused on research and innovation projects proposed by public and private 

stakeholders. 

A first call was launched in 2021. 124 applicants submitted a pre-proposal, of which 13 resulted in projects. The global 

funding budget for the first call was € 10.3 million, with € 7.8 provided by funding organizations + € 2.54 million from 

the EC contribution. 

The LEAP-RE consortium has now launched a second call in 2022, and is inviting interested parties to read carefully 

the call text. Deadline for pre-proposal submission 23 September 2022.12:00 CEST. 

 

More information: Europe-Africa Research and Innovation call on Renewable Energy now open for pre-proposal 

submission | European Commission (europa.eu) 

 

VII. LIFE CLIMA előzetes nemzeti önerő-támogatási igény  

Idén is lehetőség nyílik jelezni az előzetes nemzeti önerő-támogatási igényeiket az Európai Unió környezetvédelmi 

és éghajlat-politikai programjának „Éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás” (LIFE CLIMA) alprogramja 

keretében benyújtott pályázataikhoz. 

Jelezni 2022. augusztus 22-ig lehet a lifeclimate@tim.gov.hu e-mail címre a jelen levélhez csatolt dokumentumokat 

kitöltve. Ezek a következők: 

1. aláírási címpéldány 

2. nemzeti önerő-támogatás iránti kérelem 

3. nemzeti önerő-támogatási iránti kérelem összefoglaló 

4. önerő-támogatási költségterv 

5. a tervezett LIFE CLIMA pályázatuk rövid angol vagy magyar nyelvű összefoglalója (és/vagy hozzáférés 

biztosítása a pályázati anyaghoz a nemzeti kapcsolattartó számára a pályázati felületen) 

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen felhívás NEM a már nyertes hazai pályázók számára meghirdetett LIFE CLIMA éves 

önerő-támogatási felhívás. 

 

LIFE CLIMA 

önerő-támogatás költségterv 2022.xlsx

LIFE CLIMA 

önerő-kérelem összefoglaló sablon 2022.docx

LIFE CLIMA 

önerő-kérelem nyilatkozat 2022.docx

LIFE CLIMA aláírási 

címpéldány minta.doc
 

 

VIII. Talajtudományi Világkongresszus (WCSS) – Glasgow 2022 

A WCSS egy vezető nemzetközi talajtudományi konferencia, amelyet négyévente rendeznek meg különböző 

országokban, és amelyen több mint 3000 talajkutató vesz részt a világ minden tájáról. 

A 22. kongresszust a British Society of Soil Science szervezi az ISC-tag Nemzetközi Talajtudományi Unió nevében. 

Téma: Határok átlépése, társadalom megváltoztatása 

Időpont: 2022. július 31. – augusztus 5.  

 

 

Kérjük szíves közreműködésüket abban, hogy a tájékoztató azon részei, amelyek a kutatóhely számára relevánsak, 

megküldésre kerüljenek annak vezetősége, illetve minden érdeklődő és érdekelt munkatárs részére.  

Együttműködésüket köszönjük! 
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