
Tisztelt Társasági Tagok! 
 
Az alábbiakban két meghívót továbbítok, az egyik október 8-ra (most péntekre) szól, az EJP 
SOIL Joint Program WP6, talajadatokkal foglalkozó munkacsoportja tart egy online találkozót. 
A másik felhívás a Horizon Europe Cluster 6 programrészének pályázataihoz kapcsolódó 
információs napokról, partnerkeresési lehetőségekről nyújt tájékoztatást. 
 
Üdvözlettel: 
Bakacsi Zsófia 
 
 
 
1. EJP SOIL WP6 plenary meeting 
We are organizing on the 8th of October, from 9 to 13, the WP6 plenary meeting of the second 
year. The aim is to resume what has been done so far and organizing the activity for the second 
and third years. 
The planned agenda is the following: 
  
h9-10 task 6.1 soil data standard, harmonization and sharing  
h10-11 task 6.2 mapping soil baseline properties 
h11-12 task 6.3 soil monitoring, indicators/thresholds/target values 
h12-13 task 6.4 soil monitoring by proximal and remote sensing 
  
You can decide to participate in the whole meeting, or otherwise to participate in part of it. 
  
In order to confirm your participation we ask you to fill in the next google-module: 
https://forms.gle/P3hP15t5s4gmhrR36 
  
Kind regards, 
Maria Fantappiè, WP6 leader 

 

 
2. Horizon Europe Cluster 6 
Meghirdették a Horizon Europe Cluster 6 programrészének (Élelmiszerek, biomassza-alapú 
gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság, környezet) 2022. évi beadási határidejű 
pályázataival kapcsolatos rendezvényeket. Mind az információs napokon, mind a konzorciumi 
partnerkereső rendezvényen online formában lehet részt venni.  
 Az információs napok desztinációk szerinti bontásban a 77 pályázati felhívást, a pályázással 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint a talaj misszió előrehaladását fogják bemutatni. 
Időpont: 2021.10.25-26. 
További információk: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-
events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en#brokerage-event  
 A konzorciumi partnerkereső rendezvény célja, hogy segítse a potenciális pályázók 
konzorciumépítését, konzorciumokba történő bekapcsolódását. Az esemény lényegét tehát az 
elektronikus platformon zajló kétoldalú virtuális találkozók adják, amelyek során lehetőség nyílik a 
projektötletek megosztására és megbeszélésére, az együttműködés kezdő lépéseinek megtételére. 
Időpont. 2021. október 27. 
Regisztrációs felület: https://he-2022-cluster6.b2match.io/ (regisztrálni október 26-ig lehet) 
Fontos, hogy csak azokat a regisztrálókat tudjuk validálni, akik bejelölik, hogy részt kívánnak venni 
kétoldalú találkozón, kitöltik az intézményükre vonatkozó információkat és megjelölik a számukra 
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érdekes pályázatokat („Areas of Activity” részben). A „marketplace opportunities” rész kitöltése is 
erősen ajánlott, hiszen orientálja a többi résztvevőt a keresett együttműködés részleteiről. 
  
Ezen túl szeretném felhívni a figyelmét egy további konzorciumi partnerkereső rendezvényre, 
amelyet a „GALICIA INNOVATION DAYS” keretében 2021. október 29-én tartanak: https://galicia-
innovation-days-2021.b2match.io/ 
   
Üdvözlettel, 
Dr. HOLLÓSI Krisztina 
EU referens 
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya  
 

 
 

https://galicia-innovation-days-2021.b2match.io/
https://galicia-innovation-days-2021.b2match.io/

