PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt
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Kétoldalú tudományos és technológiai
(TéT) együttműködés támogatása
(TÉT_17)
Nemzeti kiválósági program (NKP_17)
Felhívás jelentős nemzetközi hatású,
kiemelkedő eredményeket elért
kutatócsoportok támogatására
(KH_17)
Versenyképességi és kiválósági
együttműködések (VKE_17)
Felhívás nemzetközi együttműködésen
alapuló kutatási témapályázatokhoz;
magyar-osztrák, magyar-szlovén
nemzetközi együttműködésen alapuló
kutatási témapályázatokhoz (NN_17,
ANN_17, SNN_17)
Fiatal kutató által kezdeményezett
témapályázat (FK_17)
Felhívás kutatói kezdeményezésű
témapályázatra (K_17)
Felhívás posztdoktori kiválósági
program pályázathoz (PD_17)
Megjelent a JPND nemzetközi
felhívása a neurodegeneratív
betegségek kutatóinak (JPND_2017)
Megnyílt a FLAG-ERA uniós pályázati
felhívás a grafén- és agykutatási
projektek támogatására (FLAG-ERA
JTC 2017)
QuantERA: uniós felhívás a
kvantumtechnológiai kutatások
támogatására (Quant5ERA Call 2017)
Pályázati felhívás magyar-iráni
nemzetközi együttműködésen alapuló
kutatási témapályázathoz (INN_16)
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Pályázati felhívás magyar-thai
nemzetközi együttműködésen alapuló
kutatási témapályázathoz (TNN_16)
Kétoldalú tudományos és technológiai
(TéT) együttműködés támogatása, a
magyar-japán relációban (TÉT_16_JP)
Innovációs ökoszisztéma (startup)
(ÖKO_16)
Pályázati felhívás az ERC által
támogatott kutatócsoportnál történő
tapasztalatszerzésre
(ERC_16_MOBIL)
Az EUREKA programban való magyar
részvétel támogatása (EUREKA_16)
Közös EU-s kezdeményezésekbe való
bekapcsolódás támogatása
(NEMZ_16)
Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása (Vállalati KFI_16)
Pályázati felhívás az Európai Unió
Horizont 2020 programjában, valamint
egyéb közös EU-s és regionális
programokban való magyar részvétel
ösztönzésére (EU-KP_16)

azonosítójú pályázati felhívásokhoz kapcsolódó pályázati útmutatókban a „Pályázatok
formai értékelése” pont hiánypótlásra vonatkozó rendelkezése jelen közlemény
megjelenését követő naptól az alábbiak szerint módosul:
„Ha a pályázó a befogadott pályázatot a nem hiánypótoltatható hibákon, hiányosságokon kívüli egyéb hibákkal,
hiányosságokkal nyújtotta be, az NKFI Hivatal a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett, határidő
tűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség.
Az értesítés kiküldése kizárólag elektronikusan történik a projektvezető – pályázati adatlapon megadott – email címére (e-mail címeire). A hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő kezdőnapjának a kiküldést
követő első munkanapot kell tekinteni.”

Kérjük a pályázókat, hogy a fentiek figyelembevételével nyújtsák be a hiánypótlások
dokumentumait.

