
Ezúton tájékoztatom, hogy megjelent a Kétoldalú tudományos és technológiai 

együttműködés támogatása a magyar-kínai relációban (2018-2.1.14-TÉT-CN) pályázati 
felhívás. Pályázatok benyújtására a kitöltő program megjelenésétől 2018. május 30-án 14:00 
óráig van lehetőség. 

A felhívás célja a hazai partnerek támogatása magyar-kínai együttműködésben megvalósuló 
projektekben az alábbi fókuszterületeken: 

 élettudományok 

 anyagtudomány 

 fizikai tudományok 

 energetika 

 agrár technológia 

 élelmiszeripari technológiák. 

  

rendelkezésre álló keretösszeg 40 millió forint 

igényelhető támogatás max. 5 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max. 24 hónap 

támogatás mértéke 100% 

előleg 75% 

a projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2019. január 1-el tervezhető 

beadási határidő 
2018. május 30. 14:00 

 

Az elszámolható költségek: 

beutazó kínai kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége 

kiutazó magyar kutató kiutazási költsége, biztosítási díja 

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés 
felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal kell elkészíteni. A 
nyilatkozat papír alapú példányát az NKFI Hivatalnak postai úton is meg kell küldeni, az 
elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül. A pályázatot az ELTE nevében az EPTK-
ba a témavezető tölti fel. Ehhez regisztrációra van szükség, az erről készített útmutatót csatoltan 
küldöm. A pályázathoz szükséges egyetemi adatok letölthetők az EPER-ből a felhívás végén. 

 
A pályázatok egyetem általi befogadásához a következőket várjuk a Pályázati Központba: 
 Folyamatosan, de legkésőbb május 23-ig e-mailen 

-          kar által jóváhagyott költségterv 

  

A költségterv elfogadása után folyamatosan, de legkésőbb május 25-ig: 

-          Az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, 
intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) 

http://palyazat.gov.hu/


-          ELTE EPER pályázati adatlap, 

-          Fedezetnyilatkozat az elszámolás elfogadása után finanszírozott 25% forrásáról kari 
vezető és kari gazdasági vezető által aláírva, Az EPTK rendszerből generált nyilatkozat 

A pályázati űrlaphoz csatolandó címpéldányok letölthetők az EPER-ből a felhívás végén. A 
nyilatkozatot aláírás után a PÁK munkatársai szkennelve megküldik a témavezetőnek. Amennyiben 
a témavezető nem rendelkezik máshogy, a nyilatkozatot a Pályázati Központ postázza. 

A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők a http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-
palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-kinai-tet-felhivas/2018-2114-tet-cn címen. 

 
Kérem, hogy a fentiekről szíveskedjen az érintett kutatókat tájékoztatni. 

  

Üdvözlettel: 

dr. Gulyás Ágnes 

igazgatóhelyettes 
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