Pályázati felhívás a 18. Nemzetközi Denevérkutató Konferencián
(18th International Bat Research Conference) való részvétel
költségeinek támogatására
A Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztálya (a
továbbiakban: Szakosztály) a 2019. július 28. és augusztus 1. között, Phuketben (Thaiföld)
megrendezésre kerülő, 18. Nemzetközi Denevérkutató Konferencián (a továbbiakban:
Konferencia) egy fővel képviselteti magát, és egyben pályázatot ír ki további egy fő részére
a Konferencia részvétel költségeinek támogatására. (A Konferencia részletes információi:
https://www.ibrc2019.com/)
1.) A pályázat célja a Konferencia alábbi költségeinek teljes körű támogatása (a
továbbiakban: Támogatás):
a) utazási költség (repülőjegy és transzfer),
b) regisztrációs díj – részben az étkezést is magában foglalja,
c) szállásköltség (2019. július 27. – augusztus 2-ig) – részben az étkezést (reggeli) is
magában foglalja, szállodai elhelyezés külön szobában.
A Támogatás a további étkezési és egyéb felmerülő (pl. fakultatív kirándulás, belépők, stb.)
költségeket nem fedezi!
2.) A támogatás feltételei:
a) A Támogatásra pályázhatnak:
Fiatal, nagykorú – nem hivatásos – kutatók és érdeklődők, akiknek a kutatási és/vagy
tevékenységi területe kapcsolódik a konferencia témájához.
b) A Támogatásra nem pályázhatnak:
Olyan intézmények alkalmazottai, ahol a részvétel finanszírozása egyéb módon (pl. futó
NKFIH-K, -PD, -FK pályázatok, Lendület, vagy NKP pályázatok, stb.) megoldható.
c) A Támogatás összegét a Szakosztály – az erre a célra felajánlott – magánadományból
közvetíti, azt az adományozó (a továbbiakban: Adományozó) közvetlenül a konferencia
szervezői felé, illetve a szállás részére utalja, a repülőjegyek beszerzését intézi.
d) A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat elnyerése esetén közreműködik a részvétel
előkészítésében, a Konferencia ideje alatt segít a szervezési, dokumentálási és
adminisztrációs feladatok végzésében, majd a Konferencia végeztével részt vesz az
útibeszámoló elkészítésében, és publikálásában (cikk és/vagy előadás formájában).

e) A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a Szakosztály kezelje, a pályázat
elnyerése esetén nevét és a konferencia adatait közzé tegye.
3.) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) fényképes szakmai önéletrajzot,
b) motivációs levelet,
c) a szakterülethez kapcsolódóan eddig végzett vagy tervezett publikációs, adatgyűjtési,
kutatási, stb. tevékenységek ismertetését.
4.) A pályázatot legkésőbb 2019. március 18. 23:59-ig kell elektronikusan megküldeni a
Szakosztály titkára részére a sulyanpg(kukac)gmail(pont)com címre.
5.) A pályázat elbírálása:
a) A pályázatokat a Szakosztály vezetősége által kijelölt személyből és az Adományozóból
álló bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – kizárólag a benyújtott írásos anyagok
figyelembevételével – előzetesen bírálja. Az előzetes bírálatot követően – a benyújtási
határidő után legkésőbb 3 napon belül – a pályázókat értesíti.
b) A kiválasztott pályázók közül a nyertes szóbeli meghallgatás után kerül kijelölésre. A
meghallgatás a kiértesítést követően egy héten belül történik, annak pontos helyéről és
időpontjáról a jelöltekkel egyénenként külön egyeztet a Bizottság. Az eredményhirdetés
az utolsó meghallgatás után 3 napon belül küldött elektronikus értesítéssel történik.
c) A nyertes pályázóval a részvétel részletes feltételeit, a felek kötelezettségeit és az
esetlegesen felmerülő problémák kezelését tartalmazó, külön megállapodás kerül
megkötésre.
d) A Bizottság fenntartja a jogot, hogy – pl. jelentkezés hiányában vagy megfelelő jelöltek
híján – ne hirdessen nyertest. Ez esetben a támogatás összege nem kerül a
Szakosztályhoz, hanem az adományozó azzal szabadon rendelkezik.
8.) A pályázatról további felvilágosítás a Szakosztály titkárától (Sulyán Péter Gábor) a
70/4280674 számon vagy a sulyanpg(kukac)gmail(pont)com címen kérhető.
Budapest, 2019. március 11.
Magyar Biológiai Társaság
Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztály

