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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Konferencia részvétel támogatására
A Péter György Statisztikai Alapítvány pályázatot hirdet 2016. évi, hazai vagy nemzetközi, statisztikai
témakörében tartandó konferencián való részvétel támogatására.
A pályázaton részt vehet minden a pályázat beadási határidejének napján 35 év alatti, munkaviszonnyal
rendelkező, vagy valamely egyetemen, főiskolán nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar
állampolgár, aki hazai vagy nemzetközi, statisztikai témakörében tartandó konferencián, meghívottként,
vagy saját kezdeményezésre előadás tartásával vesz részt. A támogatás feltétele az előadás rendezők
által visszaigazolt elfogadása. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek témáját és
részvételét munkáltatójuk, egyetemük, főiskolájuk szakmai vezetése támogatja.
A részvétel támogatása lehet a részvételi díj, a szállásdíj, vagy a közlekedési költség (repülőgép, vagy
vonatjegy) finanszírozása.
A sikeres pályázók egyenként egyszeri maximum 100 000 Forint támogatásban részesülnek, az erre célra
fordítható támogatás összege összesen nem haladhatja meg a 300 ezer forintot.
A pályázóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk a Péter György Statisztikai Alapítványhoz
postai úton (Magyar Statisztikai Társaság Péter György Statisztikai Alapítvány – 1525. Budapest, Keleti
Károly utca 5/7) és elektronikusan (mst@ksh.hu):
1. életrajz (Europass formátumban), amelyben a pályázó, ha szükségesnek tartja, kitér jövedelmi‐ és
szociális helyzetére is,
2. a kongresszus megnevezése, amelyhez az Alapítvány támogatását fel kívánja használni, a
kongresszus időpontja, helyszíne, honlap címe, a megcélzott szekció megnevezése, a részvételi
feltételek részletes leírása,
3. az előadás címe és rövid ismertetése (absztarkt)
4. a szervezők visszaigazolása az előadás elfogadásáról
5. azoknak a konferenciáknak, kongresszusoknak felsorolása, amelyeken a pályázó az utóbbi 10 évben
részt vett.
6. A pályázott támogatás formájának (részvételi díj, szállásdíj, vagy közlekedési költség) és összegének
megjelölése
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 1.
A pályázatok beérkezését az Alapítvány e‐mailben visszaigazolja. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium
bírálja el. Az esélyes jelölteket a Kuratórium szóbeli meghallgatásra hívja meg, ahol a pályázó vázolja a
konferencián előadni szándékozott téma tárgyában végzett eddigi munkájának fontosabb állomásait.
A szóbeli meghallgatásokra a 2015. 16.‐án kezdődő héten kerül sor. Amennyiben a pályázó nem tud részt
venni a meghallgatáson, pályázatát a Kuratórium az elbírálás további folyamatában már nem veszi
figyelembe.

Az támogatást a Kuratórium az alábbi kritériumok együttes mérlegelése alapján ítéli oda a sikeres
pályázóknak:
• a pályázó eddigi munkássága, eredményei,
• az előadás témájának szakmai értéke, újdonsága, aktualitása és relevanciája,
• a konferencián való részvétel szerepe/fontossága a pályázó szakmai fejlődésében
• a pályázó téma iránti elkötelezettsége, motiváltsága,
Amennyiben a pályázatokat a fenti kritériumok alapján elbírálva több azonos szakmai színvonalú pályázó
van és a kért támogatások összege meghaladná a 300 ezer forintot, akkor a Kuratórium a kért támogatási
összegnél alacsonyabb összeget is felajánlhat, illetve – az Alapító szándékának megfelelően – előnyben
részesíti azokat a pályázókat, akik nehezebb anyagi‐ és/vagy hátrányosabb szociális helyzetben vannak.
A Kuratórium, a szóbeli meghallgatást követő két héten belül, indoklás nélkül értesíti a pályázókat az
eredményről. A sikeres pályázókkal az Alapítvány „Támogatási szerződés”‐t köt.
(a) Az támogatás utófinanszírozással valósul meg, a hiteles számlák benyújtása ellenében. A pályázó
ezzel párhuzamosan köteles a konferenciát követő 15 napon belül az Alapítvány számára írásbeli
beszámolót (úti jelentést) készíteni. Vagy:
(b) Az Alapítvány a megítélt támogatás összegét egy összegben folyósítja a pályázó bankszámlájára
való átutalással, utólagos, számlákkal igazolt elszámolási kötelezettséggel, a konferenciát követő
15 napos határidővel. A pályázó ezzel párhuzamosan köteles a konferenciáról a fenti határidőre
az Alapítvány számára elektronikus formában írásbeli beszámolót (úti jelentést) készíteni.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot a támogatás felfüggesztésére és/vagy megvonására,
amennyiben a Péter György ösztöndíjas
• nem tartja be a fentiekben meghatározott határidőket;
• nem megfelelő szakmai színvonalon, vagy a támogatás megítélésekor vállaltaktól indokolatlanul
eltérően teljesít.
(c) Ebben az esetben a támogatás összegét a pályázó köteles az Alapítványnak visszafizetni.
A Péter György Alapítvány támogatása és konferenciáról készített úti jelentése a Magyar Statisztikai
Társaság honlapján és a Statisztikai Szemle vagy a Területi Statisztika folyóiratokban nyilvánosságot
kaphat.
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