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A Nemzeti Kutatási- és Technológiai Hivatal (NKTH) a 2008-2010 közötti idıszakra komplex
Kutatói Karrierfejlesztési Programot kíván kialakítani a K+F szférában a humán erıforrás
fejlesztésére. Ennek részeként, a kutatás-fejlesztésért felelıs tárca nélküli miniszter nevében az
NKTH és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a 2008-2010 közti idıszakra
pályázatot hirdet ’MOBILITÁS’ címmel, a kutatói karrier elımozdítása érdekében, a kutatók
nemzetközi mobilitásának támogatására (HUMAN-MB08 jelő pályázat).

A támogatás célja
NKTH-OTKA-EU 7. Keretprogram (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS
pályázat célja tapasztalt, PhD fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal
rendelkezı kutatók tudományos karrierjének elımozdítása, nemzetközi tapasztalatszerzésük,
mobilitásuk támogatása révén, illetve a nemzetközi, 3. országban szerzett kutatói tapasztalat hazai
hasznosulásának elısegítése, Magyarországra visszatérı kutatók támogatásán keresztül.
A pályázatot 2008-2010 közötti idıben, három témakörben hirdetjük meg - a kimenı mobilitási,
bejövı mobilitási valamint a reintegrációs témakörben - a mőszaki és természettudományok, az
élettudományok, valamint a társadalomtudományok területén alapkutatást és ipari vagy
alkalmazott kutatást végzı kutatók részére. A három témakör pályázhatósága évenként változhat.
2009-ben pályázni a fenti tudományterületeken, mindhárom témakörben lehet.

A támogatás forrása és összege
A támogatás forrása: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, az Európai Bizottság által a 7.
Keretprogram (Marie Curie akciók) költségvetésébıl nyújtott társfinanszírozás (EU co-funding of
regional, national and trans-national programmes – COFUND), illetve az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramokra vonatkozó támogatási elıirányzat.
A 2008-2010 idıszak között meghirdetésre kerülı Mobilitás pályázat támogatási keretösszege
3 milliárd Ft, amelybıl az OTKA költségvetése 300 millió Ft-ot biztosít.

A támogatott projektek várható száma évente, témakörönként: A./
B./
C./

18-20 db
10-14 db
8-10 db
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A támogatásra jogosultak köre
A./

Kimenı mobilitási témakör (HUMAN-MB08-A)
Azok a magyar állampolgárságú, a pályázat benyújtásakor Ph.D fokozattal vagy legalább
négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkezı kutatók pályázhatnak, akik
valamely kutatási projekt megvalósításán keresztül kiemelkedı nemzetközi kutatóhelyen
kívánják szaktudásukat bıvíteni. A visszatérési szakasz is támogatható legfeljebb 1 éves
idıszakra, de a teljes támogatási idıtartam nem haladhatja meg a 2 évet.

B./

Bejövı mobilitási témakör (HUMAN-MB08-B)
Azok a nem magyar állampolgárságú (EU-tagállam, társult tagállam, 3. ország
állampolgára) kutatók pályázhatnak, akik a pályázat benyújtásakor Ph.D fokozattal vagy
legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkeznek, és akik valamely
kutatási projekt megvalósításán keresztül kívánnak szakmai tapasztalatokat győjteni
nemzetközileg elismert magyarországi kutatóhelyen.

C./

Reintegrációs témakör (HUMAN-MB08-C)
A magyarországi kutató egység kialakítására EU-tagállam, vagy társult állam
állampolgárságával rendelkezı kutató pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor Ph.D
fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkezik, és a
pályázat benyújtását megelızı legalább 36 hónapig Európán kívül, 3. országban
folytatott kutató tevékenységet. A pályázatot a kutató 3. országból való visszatérését
követı legfeljebb 1 éven belül nyújthatja be.

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem
térítendı támogatás).

A támogatás lehetséges minimum és maximum idıtartama témakörönként:
A./ Kimenı mobilitási témakör
min.1 év - max. 2 év
(A fenti idıtartamba a kutató esetleges visszatérési idıszaka is beleértendı!)
B./ Bejövı mobilitási témakör
min.1 év - max. 2 év
C./ Reintegrációs témakör
min. 2 év - max. 3 év

A támogatás mértéke: A támogatás nem minısül állami támogatásnak, a projekthez saját forrás
biztosítása nem szükséges.

A pályamővenként és témakörönként évente igényelhetı minimális és maximális
támogatás összege:
A./ Kimenı mobilitási témakör
B./ Bejövı mobilitási témakör
C./ Reintegrációs témakör

min.10 – max.15 millió Ft/év
min.10 – max.12 millió Ft/év
min.12 – max.30 millió Ft/év

A pályamővek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályamőveket angol nyelven kell benyújtani.
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A pályamővek beadása a pályázati kiírás megjelenésétıl folyamatos a keret kimerüléséig,
de legkésıbb 2010. október 1-ig. A pályázati felhívás módosítására és éves aktualizálására
való jogot fenntartjuk.
2009-ben kétszer kerül sor a pályamővek értékelésére.
Beérkezési határidı: 2009. április 20.
Az elsı értékelési folyamatban azok a pályamővek vehetnek részt, amelyeket az OTKA
EPR rendszerében legkésıbb 2009. április 20. 24 óráig elektronikusan benyújtottak,
véglegesítettek és az azzal megegyezı, érvényes aláírásokkal ellátott nyomtatott
pályamő legkésıbb 2009. április 25-i postabélyegzıvel feladva megérkezik az OTKA
Irodába.
Beérkezési határidı: 2009. szeptember 20.
A második értékelési folyamatban azok a pályamővek vehetnek részt, amelyeket az
OTKA EPR rendszerében legkésıbb 2009. szeptember 20. 24 óráig elektronikusan
benyújtottak, véglegesítettek és az azzal megegyezı, érvényes aláírásokkal ellátott
nyomtatott pályamő legkésıbb 2009. szeptember 25-i postabélyegzıvel feladva
megérkezik be az OTKA Irodába.
A postai küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét:
„HUMAN-MB08-A”, vagy „HUMAN-MB08-B”, vagy „HUMAN-MB08-C”
Postacím:
OTKA IRODA
1476 Bp. 100. Pf. 289.
A pályázattal kapcsolatban a következı módon kérhetı felvilágosítás:
•

Az OTKA Iroda telefonszámán munkaidıben: +36-1-219-8700

•

Kérdéseit felteheti e-mailben is az MB08@otka.hu /’MB’ ’nulla’ ’nyolc’/címre elküldve.
A tárgymezıben (subject) is tüntesse fel a pályázati azonosítót: HUMAN-MB08.

Kérjük, hogy az OTKA Iroda megkeresése elıtt figyelmesen olvassa végig a Pályázati
felhívást és az útmutatót, mert lehetséges, hogy kérdéseire ott megtalálja a választ!

A Pályázati felhívás és az útmutató együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes
feltételt.
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