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PÁLYÁZAT 

A Délvidékért Kiss Alapítvány pályázatot hirdet délvidéki magyar kutatók számára 

magyarországi konferenciákon való részvétel támogatására a 2017-es évben. 

1. Az Alapítvány kuratóriuma kezdeményezi, hogy a meglevő ösztöndíjprogramja mellé, 

mely az MTA és annak Domus Kuratóriuma közreműködésével minden évben 

meghirdetésre kerül,  az Alapítvány indítson egy másik támogatási programot is 2017-

re 500.000 Ft-os keretösszeggel, mellyel délvidéki magyar tudósok konferencia-

részvételét támogatnák magyarországi tudományos rendezvényeken. A keretösszeg a 

kuratórium határozatával legföljebb a kétszeresére növelhető, de a kuratórium nem 

köteles minden pályázót támogatni még akkor sem, ha a keret nincs elköltve. 

 

2. A támogatásra pályázni kell, s a pályázat feltételei hasonlóak a fönt említett 

ösztöndíjprogram feltételeihez (anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás, délvidéki 

lakcím – esetleges, szakmai szempontból méltányolható kivételeket a kuratórium 

elfogadhat), továbbá legalább egyetemi szintű végzettség vagy aktív egyetemi hallgatói 

státus, de nem feltétlenül szükséges az akadémiai (MTA) köztestületi tagság. Nem 

pályázhatnak a kuratórium tagjainak vagy az alapítóknak közvetlen rokonai. 

 

3. A pályázatot elektronikusan lehet benyújtani a kuratórium elnökénél (az 

agoston@cs.elte.hu címen) vagy bármely kuratóriumi tagnál, s az Alapítvány 

kuratóriuma dönt a támogatás indokoltságáról és mértékéről. 

 

4. Pályázni lehet a konferencia részvételi díjára, útiköltségre, szállásdíjra, de az igényelt 

(és tételesen fölsorolt) teljes támogatás összege nem haladhatja meg a 100.000 

Ft/alkalom összeget. Napidíj-támogatást nem áll módunkban adni. 

 

5. Egy személy egy évben maximum egy konferencia-részvételi támogatásban 

részesülhet. A fenti költségeket (elnyert támogatás esetén) az Alapítvány nevére 

kiállított számlák ellenében az Alapítvány utólag téríti meg, lehetőleg egy hónapon 

belül, ha a felek erről másképp nem állapodnak meg. Egyes esetekben lehetőség van 

pl. a részvételi díj közvetlen átutalására is. 

 

6. A pályázatnál előnyt jelent az elfogadott előadás vagy poszter, de – különösen 

egyetemi hallgatók esetén – szakmailag indokolt esetben a kuratórium ettől 

eltekinthet. 

 

7. A pályázathoz az alábbiakat kell benyújtani:  

a) a konferencia neve, dátuma, helyszíne, témája és internetes elérhetősége;  

b) a pályázó neve, lakcíme, végzettsége, munkahelye;  

c) igazolás az elfogadott előadásról (amennyiben ilyen van);  
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d) rövid – pár soros – indoklás a konferencia témájának és a pályázó munkásságának a 

kapcsolatáról;  

e) a konferencia szervezőinek – vagy egyetemi hallgató esetében a témavezetőnek – az 

ajánlása (ha ilyen van). 

 

8. A pályázat benyújtása folyamatos. A támogatás odaítéléséről az Alapítvány 

kuratóriuma dönt szakmai szempontok alapján, a pénzügyi feltételek figyelembe 

vételével.  A döntésre elektronikus szavazás útján kerül sor, de szükség esetén az elnök 

elrendelheti a titkos szavazást. A döntésről a kuratórium elnöke értesíti a pályázót 

lehetőleg a pályázat benyújtásától számított egy hónapon belül. A támogatás 

kifizetésére a számlák beérkezését követő egy hónapon belül kerül sor.  

 

9. Pályázni csak olyan konferenciára lehet, mely a pályázat benyújtása után kezdődik, 

amikor még lehetőség van a kedvezményes részvételi díj befizetésére. (Kivételes, 

méltányolható esetben a kuratórium ettől a feltételtől eltekinthet.) Múltban lezajlott 

konferenciára nem adható támogatás. 

 

A kuratórium az első év tapasztalatai alapján a későbbiekben dönt a támogatási 

program ismételt meghirdetéséről. 

 

 

Budapest, 2017. április 4. 

 

Ágoston István 

a Délvidékért Kiss Alapítvány  

kuratóriumának elnöke 

agoston@cs.elte.hu 


