4/2004. számú Rektori Utasítás
Az egyetemen megszervezésre kerülő tudományos konferenciák támogatásáról
Az Egyetem és az itt folyó tudományos tevékenység megítélésében kiemelkedő fontosságú,
hogy minél több tudományos rendezvénynek adjunk otthont. A Pécsi Tudományegyetemen
(továbbiakban: Egyetem) megrendezésre kerülő tudományos konferenciák támogatása
érdekében az alábbi utasítást adom ki.
A pályázat feltételei
1. § (1) Pályázhatnak az Egyetem mindazon teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató, kutató
közalkalmazottai, valamint az Egyetemen működő MTA tanszéki kutatócsoportokban
közalkalmazottként teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók, akik az egyetemen
tudományos konferenciát szerveznek.
(2) Az elnyert támogatást konferenciák megszervezéséhez és lebonyolításához lehet
felhasználni.
2. § A pályázathoz mellékelni kell:
a) jelen utasítás 1. számú mellékletét képező űrlapot,
b) a konferencia teljes lebonyolításának kalkulációját (P-10 nyomtatványon),
c) a konferencia tervezett előadóinak listáját,
d) a támogatás felhasználását bemutató költségtervet,
e) a konferencia összesített költségtervét. 1
Pályázat összege, a pályázati összeg felhasználása
3. § (1)A támogatás nagysága hazai előadókkal megrendezésre kerülő konferencia esetén
legfeljebb 200.000 Ft, nemzetközi szaktekintélyek aktív részvételével megrendezésre kerülő
konferencia esetén legfeljebb 300.000 Ft.
(2) A pályázati összeget a pályázathoz mellékelt költségterv alapján lehet felhasználni.
Pályázati határidő
4. § (1) A pályázatokat évente két alkalommal lehet benyújtani: az őszi konferenciákra április
30-áig, a tavaszi konferenciákra október 30-áig. Ez alól kivételt képez a 2004. év, amikor az
első pályázati határidő május 21-e volt, míg a 2005. június 30-ig megrendezésre kerülő
konferenciák esetében november 30-a 2 .
(2) A pályázatokat a megfelelő, kitöltött űrlapokkal együtt kell benyújtani a Rektori Hivatal
Tudományszervezési és Pályázati Osztályára. A pályázatokat a Tudományos és
Kutatásfejlesztési Bizottság javaslata alapján a rektor bírálja el.
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Módosítva: 2004. november 02. Hatályos: 2004. november 02-ától.
Módosítva: 2004. november 02. Hatályos: 2004. november 02-ától.
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Hatályba léptető rendelkezés
5. § Jelen utasítás 2004. április 30-án lép hatályba.
Pécs, 2004. április 28.
Dr. Lénárd László
rektor
Záradék
Jelen utasítás 2004. november 2-án került módosításra, a módosítás 2004. november 2-án lép
hatályba.
Pécs, 2004. november 2.
Dr. Lénárd László
rektor
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1. számú melléklet

Pályázati űrlap Az egyetemen megszervezésre kerülő tudományos konferenciák
támogatásáról szóló pályázathoz
A pályázó személyi adatai
Név
Leánykori név
Születési hely, idő
Munkahely megnevezése
Kar, tanszék
Beosztás
Telefon
E-mail
Pályázott összeg (ezer Ft)
A konferencia címe
A konferencia helyszíne
A konferencia időpontja
A konferencia témájának
tudományági besorolása
A konferencia az utasítás
szempontjából nemzetközinek
minősül?
A pályázott összeg felhasználási terve
Előadói díjakra
Dokumentumok elkészítésére
Egyéb célra (felsorolás)

ezer Ft

Kiegészítő adatok
Előadói óradíj (számlás)
Előadói óradíj (megbízással, bruttó járulékok
nélkül)

ezer Ft

A pályázathoz az űrlapon túl mellékelni kell a konferencia előadóinak listáját, a rendezvény
kalkulációját (P-10 nyomtatványon) – 2. számú melléklet.
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2. számú melléklet

Pályázati űrlap a költségterv elkészítéséhez
(Az adatokat Nettó ár + ÁFA bontásban kérjük feltüntetni)
A pályázó neve
Munkahely megnevezése
Beosztás
A pályázat címe
A pályázat konkrét céljai

Pályázott összeg
Ebből
Dologi költség
Személyi költség
Egyéb
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