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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és
Kutatáshasznosítási Iroda a POLÁNYI MIHÁLY PROGRAM keretében pályázatot hirdet
kiváló fiatal kutatók támogatására.
A támogatás célja
A pályázat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) célkitőzéseihez kapcsolódóan olyan
fiatal kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok alapkutatási tevékenységét kívánja támogatni, akik
kiemelkedı munkájukhoz külföldi pályázatokon (pl. Wellcome Trust, Wellfare, Humboldt) már korábban
elnyert támogatással itthon vagy külföldön nemzetközileg elismert kutatómunkát végeztek.
A pályázat célja, hogy
• a kutatók munkájukat egy magyarországi kutatócsoport kialakításával, magas színvonalon és a késıbbi
hasznosítás lehetıségének figyelembe vételével tudják tovább folytatni („follow up” támogatás),
• a külföldön dolgozó tehetséges fiatal kutatók - akik hasonló pályázatokon elnyert támogatások
felhasználásával, elismertség kivívásával végzik külföldön munkájukat – hazajöjjenek, és
Magyarországon teremthessék meg kutatómunkájuk folytatásának feltételeit.
A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitőzéseinek elérése érdekében a támogatás teljes összege: 900 MFt, azaz kilencszázmillió Ft,
melyhez a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére 800
millió forintot, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium erre elkülönített forrásából (a 2006. évben) 100 millió
forintot biztosít.
A támogatásban részesülı pályamővek várható száma 3-5 db.
A támogatásra jogosultak köre
Fiatal, PhD fokozattal rendelkezı kutatók, akik korábbi tevékenységükkel külföldön is elismertséget szereztek
és tevékenységüket Magyarországon kívánják folytatni. A támogatási szerzıdés megkötésének feltételei: a
szerzıdéskötés idıpontjában a pályázó magyarországi állandó lakhellyel rendelkezzen, valamint egy kutató
csoport kialakítása.
A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás. Futamideje legfeljebb 36 hónap.
A támogatás mértéke: a projektenként igényelhetı támogatás maximális összege 300 millió Ft.
A benyújtott pályamőnek a mérhetı eredményeket és azok ütemezését, valamint egy felsıoktatási intézmény
vagy kutatóintézet befogadó nyilatkozatát is tartalmaznia kell.
A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje: a pályázati csomagot zárt csomagolásban,
személyesen vagy futárszolgálattal a következı címre kell benyújtani:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest Neumann János u. 1/C, földszint recepció
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betőjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található és a
pályamő azonosítóját, a Pályázati Őrlap [11a] mezıjébıl:
KFKT_06-<pályamő azonosító>
A pályamőveket a pályázati felhívás meghirdetésétıl folyamatosan lehet benyújtani a támogatási keret
kimerüléséig, de legkésıbb 2006. október 2-án 16:30–ig. Az elsı döntés a 2006. május 29-ig benyújtott
pályamővekre vonatkozik.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató. Ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

