AZ EGYSZERI SPORT-, KULTURÁLIS- ÉS SZAKMAI-,
TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága
pályázatot hirdet az egyszeri sport-, kulturális- és szakmai-, tudományos ösztöndíj
elnyerésére.

A LEADHATÓ PÁLYÁZATOK MEGNEVEZÉSE
•
•
•
•

Egyszeri sport ösztöndíj
Egyszeri kulturális ösztöndíj
Egyszeri szakmai ösztöndíj
Egyszeri tudományos ösztöndíj

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A hallgatók sport, tudományos, szakmai illetve kulturális tevékenységének támogatása.

PÁLYÁZHAT
Minden ELTE IK-s államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt
vevő hallgató. Tudományos és szakmai témájú pályázatot a költségtérítéses hallgatók is
benyújthatnak.

A BEADÁS HELYE ÉS IDEJE
A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” almenüjében
található kérvénysablonon keresztül. 2017. szeptember 5. és december 10. között, a folyó hónap 15.
éjfélig (kivétel ez alól a december 10. éjfél) leadott pályázatokat bíráljuk el.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK
a) Lehet pályázni utazási- és szállásköltségekre, részvételi díjak, belépő jegyek, regisztrációs
költségek, cikk közlési díjak stb. megtérítésére, viszont dologi eszközre, valamint szervezési
költségekre nem adunk támogatást.
b) Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet kérni, és a befizetést igazoló eredeti
dokumentumot (e-számla esetén kinyomtatva) le kell adni. Ezt a Lágymányosi Campus
esetében a Déli Hallgatói Irodában lehet megtenni, nyitvatartási időben, a Szombathelyi
Campus esetében az ottani HÖK-nél. Leadott dokumentumokat nem áll módunkban
visszaszolgáltatni a pályázat sikerességétől függetlenül. (A támogatandó eseményt
megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (számla) alapján már el
tudjuk bírálni a pályázatot.) Amennyiben a pályázó nem adja le az igazolást 30 napon belül,
a pályázata automatikusan elutasításra kerül.
c) A befizetést igazoló dokumentum, egy számla, ami a pályázó nevére kell szóljon. Sport
bérlet esetén szerepelnie kell rajta a sportág vagy a sporttevékenység pontos
megnevezésének is.
d) A már lezajlott eseményekre is lehet pályázni, hat hónapra visszamenőleg. A már lezajlott
események esetén a befizetés igazolása mellett elfogadjuk a részvétel igazolását is (pl.
eredménylista, előadók listája, megjelent cikk stb.). Fontos azonban, hogy az is igazolva
legyen, hogy mennyit kellett befizetni!
e) Igazolásként csak a szervezők által kiállított hivatalos részvételi igazolást tudjuk elfogadni,
tehát pl. az interneten található névsorokat nem!
f) Csoportos pályázat is beadható (pl. kosárlabda nevezési díj, vagy többen mentetek egy
konferenciára, színházba, múzeumba, stb.), ekkor fel kell tüntetni a résztvevők nevét,

Neptun-kódját és képzési kódját. Ha nincs feltüntetve, hogy minden részvevőnek külön
utaljuk a támogatást, akkor a pályázatot beküldő hallgató kapja meg az ösztöndíjat egy
összegben. A kiutalás mindenképpen külön történik, ha a kiutalni kívánt összeg meghaladja
a 100000 Forintot. Ha a kiutalás egyben történik a pályázó kerete csökken.
g) Egyszeri szakmai és tudományos ösztöndíj pályázása esetén a pályázó köteles beszámolót
írni, amennyiben konferenciával kapcsolatos költségekre kéri a támogatást

ELBÍRÁLÁS
A benyújtott pályázati összeg maximum 75%-át lehet támogatásként visszakapni Egyszeri sport
ösztöndíj és Egyszeri kulturális ösztöndíj esetén, valamint maximum 100 %-át Egyszeri szakmai
ösztöndíj és Egyszeri tudományos ösztöndíj esetén, de személyenként, félévente legfeljebb 100.000
forintot. Ebből maximum 50.000 Forint lehet sport, és 35.000 Forint kulturális. A kulturális ösztöndíj
pályázatban minden tételt maximum 15.000 forintnak veszünk figyelembe. Az összegektől a
bizottság esetenként eltérhet. A sport célokra benyújtott pályázatoknál az egyetemi, kari
rendezvények előnyt élveznek. A sikeres pályázók az elbírálást követő utalással kapják meg az
elnyert ösztöndíjat.
ösztöndíj megnevezése
Egyszeri Sport Ösztöndíj
Egyszeri Kulturális Ösztöndíj
Egyszeri Szakmai Ösztöndíj
Egyszeri Tudományos Ösztöndíj

benyújtott pályázati összeg
támogatásának mértéke (maximum)
75%
75%
100%
100%

maximum/
félév
50.000 Ft
35.000 Ft
-

összesen
maximum
100.000 Ft

FELHÍVJUK MINDEN PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT , HOGY A HAMIS ADATKÖZLÉS KARI FEGYELMI ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁVAL JÁRHAT! A PÁLYÁZAT LEADÁSÁVAL MINDEN PÁLYÁZÓ ELFOGADJA AZ ADATVÉDELMI
NYILATKOZATOT !
További információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a
kob@ik.elte.hu és a hjb@ikhok.elte.hu címen!
ELTE IK Kari Ösztöndíj Bizottság
Budapest, 2017. május 22.

