Délvidékért otthon ösztöndíjpályázat
Az ösztöndíj általános céljai és feltételei
1. A Délvidékért Kiss Alapítvány a koronavírus okozta járvány miatt elrendelt utazási
korlátozások kapcsán, s a korábbi években már többször is meghirdetett pályázata mellett
ösztöndíjpályázatot ír ki délvidéki magyar kutatók délvidéki kutatóhelyeken végzett
kiemelkedő tudományos munkájának kiegészítő támogatására. A tudományterületet az
alapítvány nem korlátozza, tehát mindhárom nagy tudománycsoport (az élő és az élettelen
természettudományok, valamint a társadalomtudományok) területéről várja a jelentkezőket.
2. A pályázat célja, hogy segítse a délvidéki magyarság részvételét a nemzetközi tudományos
közéletben.
3. Jelen kiírás keretében összesen 12 hónapnyi támogatásra lehet pályázatot benyújtani 2 vagy
3 hónapos kiegészítő ösztöndíj formájában. Az összesen odaítélhető 12 hónap felosztására
vonatkozó döntést a Délvidékért Alapítvány Kuratóriuma a beérkező pályázatok szakmai
tartalma alapján fenntartja magának.
Mindkét ösztöndíjtípusnál a havi támogatás összege 130.000 Ft. Az ösztöndíjat a pályázók a
rendes munkaviszonyuk mellett, kiegészítő támogatásként kaphatják meg. A támogatás
szerbiai adóvonzata a pályázót terhelheti.
4. Az ösztöndíjak fedezetéül a Délvidékért Kiss Alapítvány vagyona szolgál. Odaítélésük az
Alapító okiratnak, illetve a Szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően történik.
5. Az ösztöndíjak odaítélésére kiírt pályázat elbírálására az alapítvány a Magyar Tudományos
Akadémia Domus Kuratóriumát kéri föl. A Domus Kuratórium szakmai értékelésének
figyelembevételével az odaítélésről a Délvidékért Kiss Alapítvány Kuratóriuma dönt
véglegesen, s döntéséről értesíti a pályázókat.
6. Az ösztöndíjak igénybevételének kezdő időpontját a pályázó kutatók a 2022. január 1‐jei
kezdéssel tetszőlegesen meghatározhatják.
7. Az alapítvány az ösztöndíjakat a kutatási időszak elejétől, havi rendszerességgel folyósítja.
Kivételes esetben – az alapítvány és az ösztöndíjas kutató megegyezése alapján – ettől eltérő
ütemezésre is van lehetőség, melyet a felek külön megállapodásban rögzítenek.
8. Megfelelő benyújtott pályázat hiányában az alapítvány kuratóriumának módjában áll az adott
évre kevesebb ösztöndíjat kiosztani.

A pályázás feltételei
9. Az ösztöndíjra olyan délvidéki kutatók pályázhatnak, akik anyanyelvi szinten beszélik a
magyar nyelvet, s a Délvidéken (a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartományában)
rendelkeznek állandó lakhellyel és ott dolgoznak. A pályázásnak előfeltétele a felsőfokú
szakképesítés (egyetemi diploma). Az előbbi feltételektől a kuratórium – szakmai indokok
alapján – eltekinthet. Előnyben részesülnek az utóbbi 3 évben támogatásban még nem
részesült kutatók.
10. A támogatást elnyert kutató a támogatás ideje alatt részesülhet a munkaviszonyából származó
jövedelemben, viszont egyéb szerbiai, magyarországi vagy harmadik ország által folyósított

kutatói/oktatói ösztöndíjat nem kaphat. A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia
kell arról, hogy a támogatás ideje alatt – az alapbérén kívül – nem részesül pályázati úton
szerzett más, személyi juttatásokra felhasználható kutatói/oktatói ösztöndíjban, amely a
kutatómunkáját támogatná. Amennyiben a pályázó egyszerre több ösztöndíjpályázatot is
benyújtott, és többféle támogatás igénybevételére is lehetősége van, döntenie kell, melyiket
választja, és erről köteles tájékoztatni a kuratórium elnökét. Az Alapítvány megszünteti a
támogatás folyósítását, ha egyéb hiteles forrásból tudomást szerez további, személyi
juttatásokra felhasználható támogatás elnyeréséről és annak igénybevételéről. A pályázat
elfogadásánál azonban nem kizáró ok, ha a pályázónak olyan kutatási források állnak a
rendelkezésére, melyekből a kutatásának dologi költségeit elszámolhatja.
11. A pályázatra nem jelentkezhetnek olyanok, akik a kuratórium tagjaival vagy az alapítókkal
szoros rokoni kapcsolatban állnak, illetve akiknél egyéb összeférhetetlenségi probléma
merülhet föl. Amennyiben ilyen személy nyújtana be pályázatot, az alapítvány kuratóriuma
köteles a pályázatot visszautasítani.
12. A pályázónak az ösztöndíjas időszakra tudományos kutatási tervvel kell rendelkeznie.
13. A sikeres pályázónak az ösztöndíjas időszak végén szakmai jelentést kell benyújtania, melyet
az alapítvány kuratóriuma (ill. a Domus Kuratórium) véleményez, továbbá az ösztöndíjas
időszakban keletkezett eredményekről a pályázónak egy rövid kivonatot le kell adnia, mellyel
a szélesebb nyilvánosságot is tájékoztathatja a munka jellegéről, célkitűzéseiről. Ezt a
kivonatot a Délvidékért Kiss Alapítvány a kuratóriuma által meghatározott módon további
anyagi ellentételezés nélkül közzéteheti.
14. A pályázatot 2021. szeptember 27-től 2021. október 27., 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz
kapcsolt Délvidékért pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:

https://palyazat.mta.hu/delvidekert_otthon_2021_osz/
A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltétele, hogy a pályázó regisztráljon és
feltöltse adatait az Akadémiai Adattárban (https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application).
Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a
Délvidékért elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.
Az alábbi iratokat kell a pályázónak az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltenie:
•
•
•
•

az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási terv (a letölthető sablonban)
tudományos önéletrajz (az Akadémiai Adattárba feltöltve) és publikációs lista (amennyiben
publikációi nem szerepelnek a Magyar Tudományos Művek Tárában);
egyetemi végzettséget igazoló dokumentum másolata;
amennyiben a pályázó munkaviszonyban áll, igazolás a munkahelytől, hogy az ösztöndíjas
időszakra a pályázó számára biztosítják a megfelelő kutatási körülményeket.

15. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27., 14.00
Az alapítványnak jogában áll a késve benyújtott pályázatokat visszautasítani. Hiányos
pályázat esetén a pályázót hiánypótlásra szólítják föl. A hiánypótlás elmaradása esetén a
pályázat a további eljárásból kizárható.

16. A pályázat szakmai elbírálása után az alapítvány kuratóriuma a pályázót elektronikus úton
értesíti a döntésről. A döntés tartalmi része ellen fellebbezésnek nincs helye. Formai hiba
esetén a pályázó a Délvidékért Kiss Alapítvány Kuratóriumához, illetve kivételes esetben a
Domus Kuratóriumhoz fordulhat jogorvoslatért.
17. Az alapítvány a sikeres pályázókkal szerződést köt. Ebben rögzítik a Délvidékért Kiss
Alapítvány és a pályázó közötti jogviszonyt (pl. a kifizetések menetrendjét, a vállalt szakmai,
jogi és pénzügyi kötelezettségeket stb.), valamint a beszámolási kötelezettség mikéntjét. Nem
teljesített munkaterv vagy elmaradó beszámoló esetén az alapítvány kuratóriuma
visszafizetési kötelezettségről dönthet.
18. Az ösztöndíjas időszakban keletkezett tudományos eredmények teljes mértékben a kutató
szellemi tulajdonában maradnak; az alapítvány elvárása csupán a támogatás tényének a
tudományos közleményeknél szokásos föltüntetése.
A Délvidékért Kiss Alapítvány és a Magyar Tudományos Akadémia kapcsolata
19. Az ösztöndíj folyósításának feltételeit a Délvidékért Kiss Alapítvány teremti meg.
Ugyanakkor a pályázatok meghirdetésében és elbírálásában a Magyar Tudományos
Akadémia Domus Kuratóriuma ad szakmai támogatást az alapítványnak.
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