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FELHÍVÁS
A Tempus Közalapítvány K+F Információs Irodája az EU 6 –os és 7-es keretprogram Humán erőforrás és
Mobilitás Marie Curie nevet viselő akciójának pályázatával kapcsolatban önköltséges pályázati felkészítő
konferenciát szervez.
A felkészítő konferencia mindezek mellett most külön figyelmet szentel a Marie Curie akciók egyik utolsó
konferenciák és kurzusok szervezését lehetővé tevő pályázati felhívására.
A Marie Curie Konferenciák és Kurzusok pályázat során 180.000 euró – 1.4 millió euró támogatás igényelhető
olyan konferenciák és/vagy kurzusok megszervezésére, melyek kutatási eredmények ismertetését, vagy egy adott
téma szélesebb körű tudományos megismertetését tűzi ki céljául, valamint azt, hogy kezdő kutatók ismereteit
bővítse tapasztalt kutatók bevonásával. A két eseménytípus kombinálható, a maximálisan 4 évig tartó projekt alatt
minimum 4 eseményt kell szervezni. A pályázatot egy vagy több intézmény is beadhatja. A pályázat beadási
határideje: 2006. május 17. A pályázatról bővebben a www.tka.hu oldalon, a Kutatás és feljesztés alatt a Marie
Curie pályázatok aktuális felhívásai között olvashat.
A pályázat megírásában nyújt segítséget a Tempus Közalapítvány pályázati felkészítő konferenciája, melyre ezúton
szeretnénk a figyelmét felhívni.
Kérjük továbbítsák a felhívást az érdeklődők felé! Köszönjük!
Hogyan pályázzunk sikeresen az EU 6 és 7 K+F keretprogram Marie Curie akcióiban?
Fókuszban: Marie Curie Konferenciák és Kurzusok (SCF)
Pályázati felkészítő konferencia és konzultáció a 2006. május 17-i pályázati határidőre
Időpont: 2006. április 6. csütörtök 9-17 óráig
Jelentkezés: 2006. február 1-től március 15-ig az on-line jelentkezési lap kitöltésével és a jelentkezés napjától
számított 5 napon belül a részvételi díj befizetésével.
A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indul, a jelentkezők száma korlátozott.
Kiknek szól felkészítő konferencia?
Felsőoktatási intézményeknek, kutatóintézeteknek, kutatással, innovációval foglalkozó KKV-knak, illetve
mindazon szervezetek, akik pályázni kívánnak az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs
Keretprogramban, de különösen ennek a „Marie Curie Konferenciák és Kurzusok szervezése” elnevezésű
pályázatára (beadási határidő: 2006.05.17).
A felkészítő konferencia és konzultáció célja
·
Felkészítés az EU 6. és 7. Keretprogramjában meghirdetésre kerülő kutatás-fejlesztés témájú pályázatok
elkészítésére, kutatási projektek megtervezésére.
· Felkészítés a Marie Curie Konferenciák és Kurzusok pályázat sikeres megírására.
A tervezett tematika:
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9:00 – 10:30

Projekttervezés: projektciklus menedzsment és projekt-tervezési technikák; a konzorciumépítés
trükkjei

10:30 – 10:40

Szünet

10:45 – 12:15

A projekt céljainak, várható eredményeinek, hatásának bemutatása a pályázatban
Költségvetés, pénzügyi terv készítése
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12:15 - 13:00

Szünet

13:00 – 14:30

A projekt megfeleltetése a pályázat kiírásainak
Bírálati szempontok ismertetése, a kétlépcsős bírálati eljárás egy Marie Curie bíráló tapasztalatai
alapján
14:30 – 14:40 Szünet
14:50 – 16:20
16:20 – 16:50

Hasznos pályázati tanácsok (EPSS rendszer, „A” és „B” lapok részletes áttekintése)
Egy sikeres pályázó tapasztalatai a Marie Curie Konferenciák és Kurzusok című pályázattal
kapcsolatban
Egy osztrák koordinálású pályázat koordinátora és magyar partnere

Kérdések, konzultáció
Helyszín: A Tempus Közalapítvány székhelye (Duna Office Center, 7. emelet, 1137 Budapest, Váci út 37.)
Részvételi díj: 28.000 Ft (ÁFA-mentes)
További információ és on-line jelentkezési lap: www.tka.hu Rendezvények menüpont alatt
dr Klekner Bíbor
Kutatói humán erőforrások és mobilitás
EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és demonstrációs Keretprogram
Tempus Közalapítvány K+F Információs Iroda
1134 Budapest, Váci út 37.
+36 1 237-1300
www.tka.hu
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