Pályázati felhívás

online konferencia szervezése, illetve online konferencia-részvétel költségeinek támogatására
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) együttműködése keretében – pályázatot ír ki konferencia szervezése, illetve
konferencián való részvétel költségeinek támogatására.
1.) A pályázat célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett
tudományterületeken – a közgazdász társadalom számára kiemelkedően érdekes témák1 kapcsán –
rendezett – akár hazai vagy külföldi, akár az MNB-vel közös – tudományos események, konferenciák
szervezése, azokon való részvétel költségeinek támogatása (a továbbiakban: Támogatás).
2.) A támogatás feltételei:
a) Pályázni lehet
aa) online konferencia szervezésének költségeire, valamint
ab) online konferencián történő részvétel esetén a konferencia részvételi díjára.
b) A Támogatásra pályázhatnak
ba) az Egyetem gazdaságtudomány és társadalomtudomány területen oktatási, kutatási és
oktatást-kutatást támogató szervezeti egységei, illetve ezen szervezeti egységeknél oktatói,
kutatói és tanári munkakörben főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak; továbbá
bb) az Egyetem központi szervezeti egységei, illetve ezen szervezeti egységeknél főállású,
teljes munkaidőben foglalkoztatottak,
bc) az ab) pont esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik előadás tartása céljából
vesznek részt az adott konferencián.
c) Nem lehet pályázni olyan konferencia költségeire, amely már korábban megvalósult, lezárult.
d) A Támogatás keretösszege (a 2020/2021. tanévre) 10.000.000 Ft, mely online konferencia
szervezésére, valamint online konferencián való részvétel támogatására fordítható. Az MNB és
az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság)
jogosult eldönteni, hogy a keretösszeg erejéig mely pályázatokat milyen összeggel támogat.
e) A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat elnyerése esetén az Irányító Bizottság számára
szakmai beszámolót készít a konferencia utolsó napjától számított 15 napon belül.
f) A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elnyerése esetén nevét, a konferencia adatait és
az elnyert támogatás összegét a Programmenedzsment az Egyetem honlapján közzétegye.
3.) Konferencia szervezése esetén a pályázatnak tartalmaznia kell
a) a konferencia célját, tervezett programját,
b) a résztvevők körét,
c) a konferencia költségtervét.
4.) Konferencián történő részvétel esetén a pályázatnak tartalmaznia kell
a) a konferencia részletes programját,
b) a konferencián való részvétel célját,
Ilyen témakörök többek között a gazdaságpolitika, a pénzügypolitika, a gazdaságtörténet, a geopolitika, a
gazdaságföldrajz, a globális tér kihívásai.
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c) előadás tartása esetén a szervező fél visszaigazolását az elfogadott absztraktról vagy az
előadókat tartalmazó hivatalos programot,
d) a konferencián való részvétel várható költségeit.
5.) A pályázatot aláírással ellátva, szkennelve elektronikusan kell megküldeni az oktat.rh@unicorvinus.hu címre.
6.) A pályázatot a keret erejéig, az alábbi időpontig lehet benyújtani:
2020. november 2.
7.) A pályázat elbírálása
a) A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el a pályázatbenyújtási határidőt követő 10 napon
belül.
b) A Támogatás kifizetése a hatályos egyetemi szabályozás és eljárásrend (pl. előzetes
fedezetvizsgálat, felkért előadó díjazásához szerződéskötés stb.) szerint történik.
c) Figyelemmel a pályázat forrását biztosító MNB támogatási összeg felhasználásának
határidejére, csak azon pályázatok nyújthatók be, amelyekhez kapcsolódóan a kifizetések
2021. július 10-ig megvalósulnak.
d) Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó korábban még nem részesült az MNB
konferencia-részvételi támogatásban.
e) A 2/c.) pont alapján az Irányító Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azon pályázatokat,
amelyek már lezárult konferenciára vonatkoznak.
8.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Édától (482-5262 vagy oktat.rh@uni-corvinus.hu)
kérhető.

Budapest, 2020. október 22.
Oktatási Rektorhelyettes/Programmenedzsment

Pályázati adatlap

(online konferencia szervezési költségeinek támogatására)
1. A pályázó neve:
2. A pályázó oktatási azonosító száma2:
3. A pályázó szervezeti egysége3:
4. A pályázó elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím):
I. A megszervezésre kerülő konferencia részletes adatai
a) a konferencia célja, tervezett programja:
b) a résztvevők köre:
c) a konferencia költségterve:
II. A pályázat benyújtásának indokai, különös tekintettel az MNB és az Egyetem együttműködési
megállapodásához történő kapcsolódási pont(ok) bemutatására.
III. Nyilatkozatok
Vállalom, hogy a pályázat elnyerése esetén az Irányító Bizottság számára szakmai beszámolót készítek
a konferencia utolsó napjától számított 15 napon belül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adott szolgáltatás közbeszerzés-köteles, azt a közbeszerzést
elnyert cégen keresztül kell igénybe venni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat elnyerése esetén a nevemet, a konferencia adatait és az elnyert
támogatás összegét a Programmenedzsment az Egyetem honlapján közzétegye.
Kijelentem, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2020.
____________________
Pályázó aláírása4

Ha a pályázó oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott.
Amennyiben a pályázó nem szervezeti egység.
4 Amennyiben a pályázó szervezeti egység, a szervezeti egység vezetőjének aláírása
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Pályázati adatlap

(online konferencián való részvétel költségeinek támogatására)
1. A pályázó neve:
2. A pályázó oktatási azonosító száma5:
3. A pályázó szervezeti egysége6:
4. A pályázó elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím):
I. A konferencia részletes adatai
a) a konferencia részletes programja:
b) a konferencián való részvétel célja:
c) a konferencián való részvétel várható költségei.
II. A pályázat benyújtásának indokai, különös tekintettel az MNB és az Egyetem együttműködési
megállapodásához történő kapcsolódási pont(ok) bemutatására.
III. Nyilatkozatok
Vállalom, hogy a pályázat elnyerése esetén az Irányító Bizottság számára szakmai beszámolót készítek
a konferencia utolsó napjától számított 15 napon belül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adott szolgáltatás közbeszerzés-köteles, azt a közbeszerzést
elnyert cégen keresztül kell igénybe venni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat elnyerése esetén a nevemet, a konferencia adatait és az elnyert
támogatás összegét a Programmenedzsment az Egyetem honlapján közzétegye.
Kijelentem, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2020.
____________________
Pályázó aláírása7

Ha a pályázó oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott.
Amennyiben a pályázó nem szervezeti egység.
7 Amennyiben a pályázó szervezeti egység, a szervezeti egység vezetőjének aláírása
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