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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és
Kutatáshasznosítási Iroda ÖVEGES JÓZSEF PROGRAM keretében pályázatot hirdet kutató-

fejlesztı munkahelyek létrehozására, emberi erıforrás fejlesztésére a kutatói utánpótlás
képzésére és támogatására.
A támogatás célja
A pályázat négy különbözı célcsoport részére nyújt támogatást, a következı célokkal:
(I) Kutatói és oktatói teljesítmény színvonalának emelése
(II) Posztdoktori pályázat, a kutatói és oktatói utánpótlásának biztosítására
(III) Tudományos diákköri kutatás (TDK) támogatása
(IV) Fiatal tehetséges kutatók külföldi kutatómunkájának támogatása
A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 660 MFt-ot, azaz hatszázhatvan-millió
Ft-ot biztosít.
A támogatásban részesülı pályamővek várható száma: 275 db (a négy célcsoportban
összesen)
Támogatásra jogosultak köre a célterületeknek megfelelıen:
(I): Állandó belföldi lakhellyel rendelkezı, természettudományos, orvosi, mőszaki, illetve
agrár szakterületek legalább PhD fokozatú kutatói és oktatói, akik közfinanszírozású
kutatóhelyeken illetve felsıoktatási intézményekben, közalkalmazotti munkaviszonyban
dolgoznak.
(II): A pályamővet belföldi székhelyő, jogi személyiséggel rendelkezı kutatóintézet vagy
felsıoktatási intézmény nyújthatja be posztdoktoroknak a kutatási munkába való bevonásába.
(III): Olyan belföldi székhelyő jogi személyiséggel rendelkezı kutatóintézet és felsıoktatási
intézmény pályázhat, amely vállalja tudományos diákkör mőködtetését természettudományos,
mőszaki, agrár és orvosi szakterületen.
(IV): Állandó belföldi lakhellyel rendelkezı 40 év alatti, természettudományos végzettségő,
magyar állampolgárságú kutatók és PhD hallgatók, akik jelenleg magyarországi székhelyő
intézménnyel állnak hallgatói vagy alkalmazotti viszonyban. Jelen meghirdetés a kémia,
fizika, matematika területére vonatkozik.
A támogatás formája, futamideje:
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. A támogatás futamideje 12 hónapra
tervezhetı.

A támogatás mértéke:
(I)
150 000 Ft/hónap,
(II)
2 millió Ft - 10 millió Ft,
(III) 1 millió Ft/év hallgatónként,
(IV) 500 000 Ft/hónap
A benyújtott pályamőnek a mérhetı eredményeket és azok ütemezését is tartalmaznia kell.
A pályamővek benyújtásának helye, határideje:
A pályamőveket személyesen vagy futárszolgálattal a következı címre kell eljuttatni:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest Neumann János u. 1/C, földszint, recepció
Beadási határidı: 2006. május 30. 16 óra
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

