pályázati felhívás
konferencialátogatás támogatási
programra
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén közgazdasági,
pénzügyi, menedzsment, gazdaság fejlesztési témájú konferencialátogatási támogatási programot hirdet a
2015/2016-ös akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhetnek Bács-Kiskun megyei felsőoktatási intézmények
és ezekhez kapcsolódó tudományos szervezetek, intézmények. A pályázók párhuzamosan több pályázatot is
benyújthatnak, rendezvényenként 250 ezer - 2 millió forint támogatásra. A pályázatok elbírálása során előnyt
élveznek a nemzetközi konferenciák.

A KONFERENCIALÁTOGATÁSI TÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA
A program elsődleges célja közgazdasági, pénzügyi, menedzsment, gazdaságfejlesztési témájú szakmai fórumokon, konferenciákon történő részvétel, kutatói hálózatok kialakítása és támogatása, lehetőleg nemzetközileg is
elismert kutatók bevonásával. Emellett a program támogatja a Bács-Kiskun megyei felsőoktatási intézmények
és ezekhez kapcsolódó tudományos szervezetek, intézmények, valamint hazai kutatók és PhD-hallgatók számára rendezett konferenciákon történő részvételt is, amennyiben azok elősegítik a hazai tudományos kapcsolatok kialakítását vagy továbbfejlesztését.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
1. Doktori iskola, egyetem vagy ezek jogi személyiséggel rendelkező alegységei (kar, intézet, tanszék), illetve
alapítványai, egyesületek, szakmai szervezetek (pl. kamarák) is pályázhatnak. Egy intézményből párhuzamosan több pályázat is érkezhet.
2. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
a. A pályázó szakmai életrajza;
b. A konferencia témájának rövid bemutatása, lehetőleg a konferencia-felhívás szövegének és internetes
elérhetőségének a csatolásával;
c. Amennyiben vannak meghívott díszelőadók, az előadók nevei és intézményei;
d. A résztvevők becsült száma;
e. Költségvetés a kért támogatás összegéről, a becsült költségek részletes bontásával (például: regisztrációs díj, külföldi utazás, szállás, belépők, konferencia-kiadvány stb.). Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
mivel alapítványunk szakmai projektek szakmai részét támogatja, így a catering költségek (reprezentációs költségek, üzleti ajándékok együttesen) nem haladhatják meg az igényelt támogatás 20%-át és a
szakmai költségeket, valamint tárgyi eszközöknél csak a számviteli törvény előírásai alapján, a projekt
ütemtervének megfelelő amortizáció összegét lehet elszámolni a támogatás terhére, ebben az esetben
ütemtervet is kérünk csatolni a pályázathoz.

f.

A konferenciára elfogadott előadásáról szóló igazolás;

g. A konferenciára benyújtott előadás szövege, ha van;
h. Kapcsolattartó személy(ek) neve, elérhetősége.
Pályázni folyamatosan lehet, de a pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 5 hónappal be kell nyújtani. Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes intézménnyel.

KAPCSOLAT
A pályázatokat „PADMA konferencialátogatási támogatási program 2014/2015” megjelöléssel kérjük
beküldeni, a palyazat@padmakecskemet.hu e-mail címre.

