EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

REKTORI KABINET
Nemzetközi Iroda
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási
Iroda a Rektori Kabinet Nemzetközi Irodával közös pályázatot hirdet külföldi intézményekbe
történő kiutazások és külföldi oktatók, kutatók fogadásának támogatására.
A pályázat célja:
A pályázat célja külföldi intézményekbe történő kiutazások, valamint külföldi
partneregyetemekről érkező vendégoktatók és kutatók fogadásának támogatása.
Az utazás célja lehet kutatás, konferencia részvétel, szerződésbe foglalt oktatócsere, valamint
kapcsolatépítés.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek:
 Oktatás
 Kutatás
 Konferencia részvétel
 Együttműködési megállapodás kialakítása
Pályázók köre:
Az ELTE teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású oktatói, kutatói.
Elnyerhető támogatás:
Kiutazás:
Legfeljebb 200.000 forint értékben nyerhető támogatás a következő tételekre:
 Utazási költség és biztosítás
 Szállásdíj
 Konferencia esetén regisztrációs díj
 Vízum
Vendégfogadás:
Legfeljebb 100.000 forint értékben nyerhető támogatás a következő tételekre:
 Szállásdíj
 Egyéb juttatás (konzultációs díj)
A pályázat nem nyújt támogatást dologi költségként elszámolható tételekre: napidíj, helyi
közlekedés, taxi, autóbérlés, helyi vonatközlekedés (amennyiben előre nem beszerezhető a jegy).
A támogatott tételek beszerzése mind kiutazás (lásd 21/2016 (IX. 28.) és a 23/2016. (XII. 7.)
számú kancellári körlevelek), mind vendégfogadás esetén a Beszerzési Osztályon keresztül
történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázati űrlapot (2. sz. melléklet)
- Kiutazás esetén a partnerintézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozatot
- Konferencia esetén az absztrakt elfogadásáról szóló igazolást
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Amennyiben vendégfogadásra és kiutazásra is pályáznak, kérjük a pályázatokat két külön űrlapon
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje és módja:
2017. június 19. 24:00-ig elektronikus úton Öhler Katalin részére a kulugyipalyazat@rk.elte.hu email címen.
Prioritások
Előnyt élvez az a pályázat, amely
 kötelezettségvállalást tartalmazó, az ELTE és egy külföldi partneregyetem között létrejött
szerződéshez kapcsolódik. A kapcsolódó lista (érvényes bilaterális megállapodások) e
felhívás mellékletét képezi (1. sz. melléklet),
 a tehetséggondozásban aktív oktató utazását támogatja,
 a szerződésben foglalt tevékenységen (pl. oktatás, kutatás, illetve vendégtanár fogadása)
túlmenően:
o közös oktatási együttműködés és/vagy
o közös kutatási együttműködés előkészítése és/vagy
o közös formalizált intézményközi együttműködések előkészítése.
A benyújtott pályázatok elbírálása:
 A pályázatokat a Tehetséggondozási Tanács, valamint a Hallgatói és Oktatói
Mobilitási Bizottság tagjaiból létrehozott bizottság bírálja el.
 Az elbírálás határideje 2017. június 30.
 Az eredményről és a további teendőkről – a Bizottság döntését és a Rektor Úr
jóváhagyását követően – a Nemzetközi Iroda értesíti a pályázót.
 A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a kiutazás/vendégfogadás eredményeiről a
hazaérkezéstől számított két héten belül egy oldalas (A4) jelentésben ad összegzést.
További információ:
A pályázat benyújtásában és előkészítésében, a partneregyetemekkel való kapcsolattartásban:
Öhler Katalin
kulugyipalyazat@rk.elte.hu
411-65-00/1385 mellék
A nyertes pályázatok esetében a támogatás felhasználásának adminisztrációjában:
Szollár Ilona
ilona.szollar@rk.elte.hu
411-65-43
411-65-00/2860 mellék
Letölthető dokumentumok:
1. sz. melléklet: Kétoldalú partnerintézmények
2. sz. melléklet: Pályázati űrlap
3. sz. melléklet: Folyamatleírás utazásszervezési szolgáltatások beszerzésének
eljárásrendjéről
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