Pályázati felhívás
Kárpát-medencei konferenciatámogatási
programra
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kárpát-medencei konferenciatámogatási programot hirdet. A
pályázatra jelentkezhet minden olyan konferenciaszervező intézmény vagy szervezet, mely a határon túli magyarság közgazdasági köz- és felsőoktatásával, gazdasági ismereteivel, illetve tudományos életével kapcsolatos
konferenciát szervez.

A KÁRPÁT-MEDENCEI KONFERENCIATÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA
A program elsődleges célja olyan – a határon túli magyarság közgazdasági oktatásával, gazdasági ismereteivel,
illetve tudományos életével kapcsolatos - konferenciák szervezése, melyek elősegítik a határainkon túl élő magyarok oktatási színvonalának emelését, a tudományos élet fejlődését, illetve szakmai párbeszédek kialakulását,
valamint tudományos hálózatok kiépülését. E mellett a program támogatja a közép és felsőfokú intézmények
oktatói, illetve hallgatói számára rendezett szakmai konferenciákat is, amennyiben azok elősegítik a határon
túli magyarság gazdasági ismereteinek elmélyítését, illetve tudományos kapcsolatok kialakítását vagy továbbfejlesztését.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
1. Pályázhatnak - alapvetően határon túli - felsőoktatási intézmények, illetve azok szervezeti egységei, valamint
minden olyan egyéb intézmény vagy szervezet, mely a fent megjelölt célok elérését segítő konferenciát szervez.
2. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, melyeket kérjük, a titkarsag@padocbudapest.
hu email címre küldjék el lehetőség szerint MS Word és aláírt PDF formátumban. A tárgy mezőben tüntessék fel: „PADOC Határon Túli Konferenciatámogatási Program”.
a. A pályázó szervezet rövid bemutatása
b. A konferencia témájának rövid bemutatása, lehetőleg a konferencia-felhívás szövegének és internetes
elérhetőségének a csatolásával;
c. A konferencia tervezett időpontja
d. A konferencián előadók, – amennyiben van - védnök, fővédnök feltűntetése (titulus és intézmény megjelölésével),
e. A konferencián résztvevők tervezett létszáma;

f.

A konferencia teljes, önerőre is kiterjedő költségvetés tervezete - az Alapítvány honlapján elérhető költségvetési szerkezetben - forintban kifejezve, a becsült költségek részletes bontásával
Catering a teljes költségvetés 20 százalékáig pályázható, illetve nem haladhatja meg a szakmai
jellegű költségek 50 százalékát. Eszközvásárlás támogatása esetén a támogatási mérték nem haladhatja meg a támogatott projekt időszakában a számviteli törvény alapján elszámolható amortizáció mértékét.

g. Amennyiben a konferencia a korábbi években is megrendezésre került, úgy a megelőző két évben megrendezett konferenciák költségvetésének bemutatása, a magyar államtól, illetve a magyar államhoz tartozó szervezetektől kapott támogatások feltűntetésével
3. A pályázó által kitöltött pályázói adatlap aláírt, illetve szerkeszthető (MS Word) formátumban
4. A pályázó szervezet 90 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, vagy annak igazolása, hogy a céget
vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették
5. Aláírási címpéldány, vagy az az okirat, amelyből a pályázó képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható
6. A pályázó hozzáadottérték-adó (Magyarországon: ÁFA) levonási jogára vonatkozó nyilatkozat
7. További nyilatkozat, miszerint a pályázó szervezet
a. nem áll felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló - eljárás alatt
b. nem kezdeményezték jogutód nélküli megszüntetését
c. nem áll végrehajtási eljárás alatt
d. nincs adó, illetve adók módjára behajtható köztartozása
e. a benyújtott támogatási kérelemben meghatározott költségvetési jogcímen más Pallas Athéné
Alapítványtól vagy egyéb szervezettől nem kapott támogatást
f.

a benyújtott támogatási kérelemben meghatározott költségvetési jogcímen más Pallas Athéné
Alapítványtól nem igényelt támogatást

g. egyéni vállalkozó esetén– a c.) – f.) pontban felsorolt nyilatkozatok mellett - nyilatkozat arról,
hogy egyéni vállalkozói tevékenységre jogosult, az egyéni vállalkozói tevékenysége nem szünetel,
nem szűnt meg, annak folytatásától nem tiltották el
8. Közbeszerzési kötelezettségről szóló nyilatkozat
Minden pályázótól elvárás legalább 25 százalékos önerő biztosítása a konferencia megvalósításához.
A fenti kritériumokat nem teljesítő, illetve formai hibákat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban
befogadni.
Kérjük, pályázata benyújtása előtt tekintse meg az Alapítvány Támogatási és elszámolási segédletét.
Pályázni folyamatosan lehet, de a pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt legalább 3 hónappal
be kell nyújtani. Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes intézménnyel.

KAPCSOLAT
A pályázati kiírással kapcsolatos esetleges kérdéseiket a titkarsag@padocbudapest.hu email címre
tudják elküldeni. A tárgy mezőben tüntessék fel:
„PADOC Határon Túli Konferenciatámogatási Program”
Az Alapítvány további pályázati felhívásai a http://www.padocbudapest.hu honlapon találhatók.

