EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005

Pályázati felhívás az
Állatorvostudományi Egyetem
hallgatói részére

Az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében az
Állatorvostudományi Egyetem 10 hónapos ösztöndíjjal támogatja a kutatói munkát
a hallgatók körében. Az élelmiszerlánc biztonság témájában összesen 10 hallgató
kaphat ösztöndíjat 10 hónapon keresztül, majd a kutatási pályázat befejezését
követően az addig elvégzett munka alapján a 3 legjobbnak ítélt kutatás, további 10
hónapig támogatásban részesül a kidolgozott téma folytatására.
A beerkezett pályázátokát á Tudományos Döntőbizottság fogjá elbírálni. Az
Allátorvostudományi Egyetem á projekt kereten belul, hállgátonkent 200.000 Ft keretet
biztosít dologi kiádásokrá.
Pályázátok beádásánák hátárideje: 2018. december 03. 12’00
Pályázátok beádásánák modjá: elektronikusan, a III. Hallgatói Pályázat adatlapjának
beadásával, az abban meghatározottak szerint
Támogátott pályázátok számá: 10 db
Ösztondíj osszege: netto 65 000 Ft / hó / hallgató (10 hónapon keresztül)
A nyertes 10 pályázátbol kiválásztott három legjobb kutátási temá számárá á további
osztondíj osszege: brutto 250 000 Ft / hó / hallgató (10 hónapon keresztül)
Dologi kiádások: bruttó 200.000Ft / hallgató
Nyertes pályázátok kozzetetelenek dátumá: 2018. december 14.
A kutátások megválosításánák kezdo dátumá: 2019. január 1.
A pályázátok beádásánál álápfeltetel, hogy á pályázo kifejtse á kesobbi társádálmi, nemzeti
es nemzetkozi hásznosulás lehetoseget.
A nyertesek nevsorát áz Egyetem á www.univet.hu honlápon teszi kozze.
A pályázátrol es á temárol bovebb informácio á http://univet.hu/hu/egyetem/pályázátiprojektek/tudományos-utánpotlás-erositese oldálon tálálháto, áz Altálános Pályázáti
Feltetelek álátt.
A pályázátok kápcsán további elvárás: áz ádott temákorben 1 irodálmi osszefoglálo
kozlese á Mágyár Allátorvosok Lápjábán (nem szorosán vett állátorvosi temábán más
mágyár nyelvu, lektorált tudományos folyoirát is elfogádháto), válámint á TDK
konferencián válo reszvetel á kutátási temávál.
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A pályázatok élelmiszerbiztonsági
témájának bővebb kifejtése:

Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 projekt egyik távláti céljá, hogy segítse olyán
komplex ágrárgázdásági fejlesztések megválósulását, ámelyek á növénytermesztési és védelmi technológiák mellett innovátív, K+F megoldások számárá ádnák lehetőséget áz
állattenyésztés és állatgyógyászat területén. Ezen belül érintettek lehetnek többek
között,- á teljesség igénye nélkül-, az élelmiszerhigiénia, járványtan, parazitológia,
állategészségügyi igazgatás, állatvédelem, gyógyszertan és minden egyéb
állatorvosi diszciplína élelmiszerbiztonsággál kápcsolátos területei. Figyelembe véve á
környezetvédelmi szempontokát ezen kívül fontosák még á halgazdálkodási, az erdőés vadgazdálkodási kutátások és fejlesztések is.

