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I. KIEMELT PÁLYÁZATI HÍREK 

Újra nyitották a „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” (2022-2.1.1-NL) 

pályázati felhívást 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból meghirdetett, „Nemzeti 

Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” című (2022-2.1.1-NL) pályázati felhívás ismét 

megnyílt. A támogatási kérelmek benyújtására 2022. július 14. 16 óráig van lehetősége a pályázóknak. 

Támogatási kérelmet azok nyújthatnak be, akik a pályázati felhívás megjelentését megelőző két 

évben a Nemzeti Laboratóriumok Program keretében Nemzeti Laboratórium/Kutatólaboratórium 

létrehozására részesültek már támogatásban vagy rendelkeznek az NKFI Hivatal által kiállított 

szakmai támogató véleménnyel. 

További információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/hirek/nkfi-alap/ujranyitasra-kerult-2022 

 

Megjelent „A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való 

magyar részvétel támogatása” (2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR) pályázati felhívás kitöltőprogramja 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból 2022. május 26-án 

meghirdetett „A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való 

magyar részvétel támogatása” (2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR) c. pályázati felhíváshoz kapcsolódó 

kitöltőprogram megjelent a www.palyazat.gov.hu honlapon. 

A vonatkozó támogatási kérelmek benyújtására 2022. július 1-től 2022. július 21-ig van lehetősége az 

érdeklődőknek. 

További információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/megjelent-2022-126-tet-ipari-tr-

kitoltoprogram 
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II. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Nemzeti Laboratóriumok 
létrehozása, komplex 

fejlesztése (2022-2.1.1-
NL) 

2022. július 14., 
16 óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-
komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-

felhivas 

A magyar-török 
alkalmazott kutatás-

fejlesztési 
együttműködési 

programban való magyar 
részvétel támogatása 

(2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR 

2022. július 21., 
16 óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-
fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-

ipari-tr/palyazati-felhivas 

Nemzetközi és hazai 
kutatási infrastruktúrák 

használatának 
támogatása (2021-4.1.2-

NEMZ_KI) 

2022. augusztus 31. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/nemzetkozi-hazai-kutatasi-

infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-
2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas 

Az EUREKA programban 
való magyar részvétel 

támogatása (2022-1.2.4-
EUREKA) 

2022. szeptember 30. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/eureka-programban-valo-magyar-

reszvetel-tamogatasa-2022-124-
eureka/palyazati-felhivas 

Kétoldalú akadémiai 
egyezmények alapján 
egyszeri utazásokhoz 

nyújtott 2022. évi 
mobilitási támogatás 

2022. október 28. 
12 óra 

https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-
utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-

egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-
nyujtott-2022-evi-mobilitasi-

igenybejelentesekhez-112013 

Szellemi alkotások hazai 
és nemzetközi 

szellemitulajdon-
védelmét szolgáló 

tevékenységek 
támogatása az alkotások 

hasznosulásának 
előmozdítása érdekében 

(2020-1.1.3-IPARJOG) 

2022. december 30. 
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-

alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-
vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas 

Az Európai Unió Európai 
Horizont programjában, 

valamint egyéb közös EU-
s programokban való 

magyar részvétel 
ösztönzése (2021-1.2.3-

EU_KP) 

2023. december 29. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/eu-programokban-valo-magyar-
reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-

kp/palyazati-felhivas 
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Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Jelentkezés állami 
projektértékelői 

rendszerbe 
folyamatos 

https://www.palyazat.gov.hu/llami-
projektrtkelk 

 

 

 

Kapcsolat: 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 
Innovációs Főosztály 
innovacio@elkh.org 
 
A hírlevéllel kapcsolatban közvetlenül kereshető: 

Antal Anita 
elemző szakértő 
+36 30 156 3476 
antal.anita@elkh.org 
 
Völgyi Tímea Nilla 
elemző szakértő 
+36 30 156 0475 
volgyi.timea@elkh.org 
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