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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért Kuratóriuma pályázatot ír ki 2017-ban utazási
támogatás (I), valamint belföldi kutatási ösztöndíj (II) elnyerésére.
Az utazási
azási támogatásra maximálisan 1.000.000
1.000.000 forintot, a belföldi kutatási ösztöndíjra maximum
m
1.284.000
000 forintot szándékozik fordítani. A pályázatok benyújtása folyamatos, a Kuratórium évente
háromszor (február, május, november) dönt. A pályázatokat az Alapítvány titkárságára kell
benyújtani (cím: Dr. Hudecz Ferenc elnök, MTA-ELTE
MTA
Peptidkémiaii Kutatócsoport H-1117
H
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) az adott hónap 01.-ig.
01.
I. Részleges utazási támogatás olyan hazai és külföldi konferenciára,
konferenciára, amely az Alapítvány
nevében megjelölt célokat kívánja támogatni. Pályázható részvételi díj, utazási és szállás költség,
valamint - külföldi konferencia esetén - hozzájárulás a napi kiadásokhoz (25 Euro/nap). Pályázható
Pályázha
összeg mindösszesen max. 200.000
000 Ft.
Feltételek:
- előadás
adás tartása vagy poszter bemutatása (előadásonként
(el
1 fő pályázhat)
- előadás kivonat (absztrakt)
- kérelem, amely tartalmazza a konferencia adatait, részletes költségtervét, igényelt összeget
- a munkahelyi vezető (tanszék, kutatócsoport, osztály stb.) támogató levele
- egyetemi diploma
Az utazást követő elszámolás egy rövid, egy oldalas
old
beszámoló - mely tartalmazza a megítélt
összeg felhasználásának részleteit és egy szakmai beszámolót - alapján történik.
II. Belföldi kutatási ösztöndíj szervezett doktori (PhD) képzésben résztvevő
résztvev doktoranduszok
számára. Pályázhatnak azok az ösztöndíjas
ösztöndíjas doktoranduszok, akik eleget tettek a dolgozat
benyújtásához szükséges feltételeknek, de a disszertáció benyújtását a szervezett képzés időtartama
id
alatt nem tudják teljesíteni.
Feltételek:
tartam: maximum 6 hónap
- Pályázható időtartam:
- Pályázható összeg: maximum 107.000
107.
Ft/hónap
- Kérelem, amelybőll kiderül: a PhD dolgozat címe, témavezetője,
témavezet je, az ösztöndíj időtartama
id
- Indexmásolat
- Munkaterv az igényelt támogatási periódusra
- A munkahelyi vezető (tanszék, kutatócsoport, osztály stb.) támogató levele
- Egyy MTA Peptidkémiai Munkabizottsági tag ajánlása. Ha a munkahelyi vezetője
vezet tagja a
vezető
Munkabizottságnak, külön ajánlás benyújtása nem szükséges
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ösztöndíj időtartama
id tartama alatt állást nem vállal
- Az ösztöndíj folyósítása az abszolutórium megszerzésének igazolása után történik.
Kérjük a pályázatokon feltüntetni a pályázó telefonszámát ill. e-mail
e mail címét, valamint részleges
utazási támogatási
ási kérelem esetén aPhD hallgatók
hallgatók esetében, hogy hanyad évesek a doktori iskolában.
2016. november 14.
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elnök

