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Általános Pályázati Feltételek
A projekt főbb céljainak bemutatása:
AZ EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 azonosítószámú projekt legfőbb célja a
„Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és
programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával” az
élelmiszerbiztonság témáján keresztül.
A projekt prioritása, hogy vonzóvá tegye a kutatói munkát, támogatva ezzel a
tudományos élet fejlődését.
A projekt segítséget nyújt olyan térben és időben rövid élelmiszerlánc
kialakításában, amely megőrzi a biológiai értéket, segíti a helyi „brand”
kialakítását, és ezáltal nem csak a helyi értékesítés lehetőségét, hanem a
külpiacra kerülés lehetőségét is megteremti (különösen a hungarikumok
esetében). Segítséget nyújthat nagy hozzáadott értékű, minőségi, egészséges
étrendet elősegítő és funkcionális élelmiszerek, a hungarikumok előállítása során,
valamint az élelmiszerláncok lerövidítésében és az élelmiszer-biztonság területén
is. Ezek a fejlesztések hozzájárul(hat)nak a társadalom általános egészségi
állapotának javításához, a tájjellegű ökológiai termékfejlesztés és a helyben
történő élelmiszer-feldolgozás pedig amellett, hogy környezetvédelmi
szempontból is előnyös, növeli a vidék megtartóerejét, munkahelyeket teremtve
megakadályozza az elvándorlást.
Az élelmiszerbiztonság témájának értelmezése:
A projekt egyik távlati célja, hogy segítse olyan komplex agrárgazdasági
fejlesztések megvalósulását, amelyek a növénytermesztési és -védelmi
technológiák mellett innovatív, K+F megoldások számára adnak lehetőséget az
állattenyésztés és állatgyógyászat területén. Ezen belül érintettek lehetnek
többek között,- a teljesség igénye nélkül-, az élelmiszerhigiénia, járványtan,
parazitológia, állategészségügyi igazgatás, állatvédelem, gyógyszertan
és minden egyéb állatorvosi diszciplína élelmiszerbiztonsággal
kapcsolatos területei. Figyelembe véve a környezetvédelmi szempontokat
fontosak ezen kívül még a halgazdálkodási, az erdő- és vadgazdálkodási
kutatások és fejlesztések is.
A hallgatók által beadott pályázatok felügyelete:
A pályázatok szabályos kiírását, a beérkezett pályázatok szakmai elbírálását,
azok megvalósításának nyomon követését a Tudományos Döntőbizottság
felügyeli, mindenkor szem előtt tartva az esélyegyenlőségi szempontokat.
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A Tudományos Döntőbizottság döntése ellen fellebbezni nem lehet.
Pályázók köre:
Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében kiírt
pályázatokra az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi, hallgatói
jogviszonnyal rendelkező hallgatója pályázhat, figyelembe véve az adott
pályázatban meghatározott egyedi specifikációkat. Mivel a projekt a kutatói
utánpótlást kívánja támogatni egyetemi szinten, így akár 5. éves hallgatók is
pályázhatnak a Hallgatói pályázatokra.
Pályázatok beadásának menete:
Pályázni a kitöltött pályázati adatlap elektronikus megküldésével lehet. A beadási
határidőn kívül beérkezett pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek, azok
tartalmi értékelése nélkül.
A Pályázók feladatai, felelőssége és jogai:







Minden nyertes pályázó felelőssége az elnyert pályázat megvalósítása.
Amennyiben előre nem tervezhető, rajta kívülálló, akadályozó tényező
merül fel a kutatási munka során, amely az ösztöndíjszerződésben vállalt
munka megvalósítását nagymértékben hátráltatja, kötelessége azt
haladéktalanul jeleznie Témavezetőjének / Tanszékvezetőjének, továbbá a
Pályázati osztály kijelölt munkatársa részére.
A Hallgatói és Doktoranduszi ösztöndíjpályázatok esetén a nyertes pályázó
köteles minden hónapban egy Kutatási jelentést készíteni és azt
megküldeni a Pályázati osztály kijelölt munkatársa részére. A Kutatási
jelentéseket legkésőbb minden tárgyhót követő 05-ig meg kell küldeni
elektronikusan az efop363@univet.hu e-mailcímre, valamint papír alapon
aláírva, két példányban leadni azokat a Pályázati osztály kijelölt
munkatársa részére. A leadott jelentések alapján az elvégzett munkát a
Tudományos döntőbizottság értékeli.
Az Ösztöndíjak legkésőbb minden tárgyhót követő 25-ig elutalásra
kerülnek a nyertes hallgatók részére. Az ösztöndíjak utalásának feltétele a
Kutatási jelentések időben történő megküldése és a Tudományos
Döntőbizottság elfogadó nyilatkozata a jelentésben foglaltakkal
kapcsolatban.
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Amennyiben egy nyertes hallgató nem küldi meg a Kutatási jelentést
tárgyhót követő 05-ig, abban az esetben az adott havi ösztöndíj nem kerül
elutalásra a részére. Ebben az esetben az adott havi ösztöndíjat később
sem kaphatja meg. Tehát hiába küldi meg következő hónapban a két havi
jelentést egyben, csupán az adott havi kifizetést történhet meg a részére.
Amennyiben a hallgató két egymást követő hónapban, vagy a
pályázatának időtartama alatt két esetben is elmulasztja a jelentés
megküldését, az az ösztöndíjszerződéstől történő elállást vonja maga
után.
A Hallgatói és Doktoranduszi ösztöndíjpályázatok esetén minden hallgatót
200.000 Ft illet meg a dologi kiadásaira. A dologi kiadásokra elkülönített
keretet a hallgató fordíthatja eszköz-, anyag beszerzésre, valamint
kiküldetésekkel kapcsolatos kiadásainak fedezésére is. A dologi kiadások
csak az Állatorvostudományi Egyetem részére kiállított számla ellenében
kerülhetnek kifizetésre. Uniós pályázatok esetén kiemelten fontos a
számlák megfelelő dokumentáltsága, ezek specifikációját az Elszámolási
segédlet nevű dokumentum tartalmazza. A nyertes hallgató felelőssége a
számlák megfelelő dokumentáltságát elősegíteni. A dologi kiadásokra
elkülönített keretet a hallgató nem fordíthatja másra, az nem átvihető és
nem átruházható. A fel nem használt keret a pályázat megvalósítási
idejének végével elvész.
Konferencia pályázatok elnyerése esetén a nyertes hallgató vállalja az
adott konferencián való részvételt. Az Ő felelőssége a megfelelő és
érvényes úti okmányok megléte és adott konferencián történő tényleges
megjelenés. Amennyiben önhibájából nem vesz részt az adott
konferencián, a támogatási összeget vissza kell fizetnie az
Állatorvostudományi Egyetemnek. Amennyiben a konferencia megkezdése
előtt legalább 15 naptári nappal korábban jelzi, hogy nem tud részt venni
az adott konferencián és indoklását a Tudományos Döntőbizottság
elfogadta, akkor mentesül a visszafizetési kötelezettség alól. A konferencia
részvételről a hallgatónak beszámolót kell írnia, amelyet az utazás végét
követő 5 munkanapon belül le kell adnia a Pályázati osztály kijelölt
munkatársa részére.
Konferencián való részvétel esetében - amennyiben a hallgató előadást is
tart rajta-, az Állatorvostudományi Egyetem azzal segíti a megvalósítást,
hogy a hallgató részére grafikailag megtervezteti a prezentációkat,
posztereket és ez utóbbi esetében a nyomdai kivitelezést is vállalja.
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Ezeknek az a feltétele, hogy a hallgató időben rendelkezésre bocsássa a
konferenciára szánt szakmai anyagot.
A nyertes hallgatóknak lehetősége van passziváltatni az
ösztöndíjszerződését a megvalósítási időszak alatt maximum egy
alkalommal, amennyiben az indokolt. Az ilyen irányú kérelmet a Pályázati
osztály kijelölt munkatársa részére kell eljuttatni. A kérelmeket a
Tudományos Döntőbizottság fogja elbírálni.

Hallgatói Ösztöndíjpályázatok:
Az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi, hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója (5. éves hallgatók is) pályázhat.
Pályázati felhívásonként 10 hallgató kap ösztöndíjat 10 hónapon keresztül
- Az ösztöndíj összege: nettó 65.000Ft / hó
- dologi keret: bruttó 200.000Ft
10 hónap elteltével a Tudományos Döntőbizottság értékeli az addig elvégzett
munkát és az alapján a 3 legjobbnak, legígéretesebbnek ítélt kutatás további 10
hónapig támogatásban részesül a kutatási téma folytatására. Abban az esetben
is folytathatja munkáját a pályázó, ha addigra már nem hallgatója az
Állatorvostudományi Egyetemnek. Nyilván ilyenkor nem ösztöndíj formájában
kerül kifizetésre részére a díjazás, hanem megbízás keretében.
10 hónap után 3 hallgató kap ösztöndíjat 10 hónapon keresztül
- Az ösztöndíj összege: bruttó 250.000Ft / hó
- dologi keret: bruttó 200.000Ft

Doktoranduszi Ösztöndíjpályázatok:
Az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi doktorandusza pályázhat.
Pályázati felhívásonként 4 doktorandusz kap ösztöndíjat 10 hónapon keresztül
- Az ösztöndíj összege: nettó 90.000Ft / hó
- dologi keret: bruttó 200.000Ft
A Hallgatói és Doktoranduszi pályázatok megvalósítási idejébe a nyári tanítási
szünet (minden év július és augusztus) nem számítódik bele. Ezen hónapokra a
pályázók nem kapnak ösztöndíjat.
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TDK pályázat benyújtása:
Az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi, hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója automatikusan pályázik TDK dolgozat beadásával.
3 éven keresztül minden évben a 6 legjobb TDK dolgozat készítője külön
díjazásban részesül a projekt keretében.
-

A díj összege: bruttó 100.000Ft

Konferencián való részvétel támogatása:
Az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi, hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója pályázhat.
Pályázati felhívásonként 2-3 hallgató vagy doktorandusz kap lehetőséget külföldi,
vagy belföldi konferencián való részvételre.
Belföldi konferenciák esetében a maximálisan elszámolható összeg bruttó
150.000Ft
Külföldi konferenciák esetében a maximálisan elszámolható összeg bruttó
250.000Ft
Konferencián való részvételre a projektidőszak végéig lehet pályázni (2021.
augusztus 31.).
A konferenciák támogatása előzetes költségbecsléshez kötött, amelyet a csatolni
kell a pályázással egyidejűleg. Ebben az esetben a felmerült költségeket az
Állatorvostudományi Egyetem nevére szóló számlák alapján tudja a hallgató
elszámoltatni.
A következő költségeket a partner vagy szállító felé az Állatorvostudományi
Egyetem átutalással rendezi a részvétellel kapcsolatban:
- részvételi / regisztrációs díj
- szállásköltség
- transzfer költség (amennyiben releváns)
- külföldi kiküldetések esetében a biztosítási díj
A következő költségeket a hallgatók felé az Állatorvostudományi Egyetem
átutalással rendezi a részvétellel kapcsolatban a konferencia befejezését
követően:
- tömegközlekedés
- vasúti közlekedés / távolsági busz
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Konferencián való előadás támogatása kommunikációs eszközökkel:
Az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi, hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója pályázhat.
Amennyiben egy hallgató vagy doktorandusz előadást is tart egy konferencián,
abban az esetben azzal segíti az Egyetem a munkáját, hogy az azon bemutatott
prezentáció, vagy poszter elkészítésében segítséget nyújt, továbbá releváns
esetben átvállalja a nyomdai kivitelezés költségeit a projekt terhére.
A pályázónak ezt a konferencia támogatás adatlapon kell jeleznie a konferencia
részvételi pályázatra történő jelentkezéssel egyidejűleg.
Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében
meghirdetett pályázatokkal kapcsolatban bővebb információ az
http://univet.hu/hu/egyetem/palyazati-projektek/tudomanyos-utanpotlaserositese oldalon található.
Bővebb felvilágosítás az efop363@univet.hu e-mail címen kérhető.
Amennyiben bárki jogsértést tapasztal a pályázatokkal kapcsolatban, azt a
kriska-jambor.judit@univet.hu e-mail címen kell jelezni.

