Pályázati felhívás
Határon Túli
Kutatói Mobilitás Programban
való részvételre
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A pályázat tárgya a közgazdasági illetve pénzügyi területen PhD programban részt vevő, vagy tudományos
fokozattal rendelkező határon túli (állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező) magyar kutatók számára a kutatással kapcsolatos konferencia- és egyéb részvételi díjak, valamint az utazás és szállás költségtérítése.
A támogatás kapcsolódhat egyszeri rendezvényhez, illetve kapcsolódhat hosszabb, de legfeljebb fél évig tartó
külföldi kutatáshoz.

A SZAKKOLLÉGIUMI PROGRAM CÉLJA
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Határon Túli Kutatói Mobilitás Programja a közgazdasági és
pénzügyi területek határon túli magyar kutatóinak a nemzetközi tudományos életbe való mélyebb integrálódását kívánja elősegíteni. A program hosszú távú célja, hogy az egyes témák legjelentősebb nemzetközi konferenciáin a határon túli magyar kutatók is megjelenjenek előadóként, illetve a határon túli magyar kutatók külföldiekkel közös kutatásokat publikáljanak. Ennek elősegítése érdekében az Alapítvány támogatja a konferenciákon
való részvételt és a külföldi kutatókkal közös kutatásokhoz elengedhetetlen személyes kapcsolatok kiépítését.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. Közgazdasági és pénzügyi területeken végzett PhD fokozattal rendelkező állandó magyar lakcímmel nem
rendelkező magyar anyanyelvű kutató, vagy magyar illetve angol nyelvű PhD képzésben résztvevő állandó
magyar lakcímmel nem rendelkező magyar anyanyelvű hallgató pályázhat.
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 Kutatói Mobilitás Program”.
a. Szakmai önéletrajz
b. Publikációs lista, amennyiben a pályázó már rendelkezik publikációkkal
c. PhD fokozatot igazoló oklevél, vagy a PhD hallgatói jogviszonyt igazoló tetszőleges dokumentum másolata
d. Motivációs levél, amely részletezi a kért támogatás célját, időbeli megvalósulását, illetve ennek illeszke-

dését a pályázó kutatási és publikációs terveibe.
e. A program teljes, támogatásra és önerőre is kiterjedő költségvetésének bemutatása - az Alapítvány honlapján elérhető költségvetési szerkezetben - forintban kifejezve, a becsült költségek részletes bontásával
Eszközvásárlás támogatása esetén a támogatási mérték nem haladhatja meg a támogatott projekt
időszakában a számviteli törvény alapján elszámolható amortizáció mértékét.
3. A pályázó által kitöltött pályázói adatlap aláírt, illetve szerkeszthető (MS Word) formátumban
4. Pályázó adóilletőségi nyilatkozata
5. Pályázó erkölcsi bizonyítványa
6. További nyilatkozat, miszerint a pályázó
a. nem áll végrehajtási eljárás alatt
b. nincs adó, illetve adók módjára behajtható köztartozása
c. a benyújtott támogatási kérelemben meghatározott költségvetési jogcímen más Pallas Athéné
Alapítványtól vagy egyéb szervezettől nem kapott támogatást
d. a benyújtott támogatási kérelemben meghatározott költségvetési jogcímen más Pallas Athéné
Alapítványtól nem igényelt támogatást
7. Közbeszerzési kötelezettségről szóló nyilatkozat
Minden pályázótól elvárás legalább 25 százalékos önerő biztosítása.
A fenti kritériumokat nem teljesítő, illetve formai hibákat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban
befogadni.
A pályázat elbírálása folyamatos. Pozitív döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a pályázóval.
Kérjük, pályázata benyújtása előtt tekintse meg az Alapítvány Támogatási és elszámolási segédletét.

KAPCSOLAT
A pályázati kiírással kapcsolatos esetleges kérdéseiket a titkarsag@padocbudapest.hu email címre tudják
elküldeni. A tárgy mezőben tüntessék fel: „PADOC Kutatói Mobilitás Program”.
További pályázati felhívások a www.padocbudapest.hu oldalon találhatók.

