Pályázati felhívás
határon túli vendégoktatói
programra
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány határon túli vendégoktatói programot hirdet. A pályázat célja,
hogy a határon túli oktatási intézmények szakmailag elismert, neves külföldi, vagy magyar oktatókat fogadjanak, akik egy szemeszter vagy tanév erejéig kurzust, vagy kurzusokat adnak az adott intézményben, ezzel növelve azok szakmai színvonalát. A pályázatra jelentkezhetnek határon túli magyar nyelvű képzést kínáló közép
és felsőoktatási, valamint szakképzési intézmények, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei,
vagy az intézményekhez kapcsolódó szervezetek. A vendégoktatói program javasolt időtartama egy vagy két
szemeszter.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. A pályázatra jelentkezhetnek magyar nyelvű képzést kínáló közép és felsőoktatási, valamint szakképzési
intézmények, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, vagy az intézményekhez kapcsolódó
szervezetek.
2. A pályázatnak az alábbi információkat 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 Vendégoktatói program”.
a. A pályázó szervezet rövid bemutatása
b. a vendégoktató önéletrajza, részletesen bemutatva szakmai életútját, illetve eredményeit
c. a vendégoktató által adott kurzus vagy kurzusok bemutatása, valamint illeszkedése az adott intézmény
tanrendjéhez, kiemelve, hogyan és mivel emelné az adott terület szakmai színvonalát
d. projekt megvalósításának időszaka
e. a kurzus/kurzusok által érintett hallgatók várható száma
f.

A teljes, támogatásra és önerőre is kiterjedő költségvetésének bemutatása - az Alapítvány honlapján
elérhető költségvetési szerkezetben - forintban kifejezve, a becsült költségek részletes bontásával.

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 százalék önerő biztosítása.
Pályázni folyamatosan lehet. Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a
nyertes intézménnyel.
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.

KAPCSOLAT
A pályázatot, illetve az esetleges kérdéseket a titkarsag@padocbudapest.hu email címre küldjék.
További pályázati felhívások a www.padocbudapest.hu oldalon találhatók.

