		

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PADME KUTATÓI PROGRAMRA
A PADME KUTATÓI PROGRAM CÉLJA
A program célja olyan gazdaságtörténeti témájú
kutatási folyamatok és jelenségek feltárása és az
ezekkel kapcsolatos eredmények megjelentetése,
melyek Magyarország szempontjából relevánsak,
az ország számára lehetőséget jelentenek,
továbbá segítik Magyarország és térségei,
valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének
előmozdítását. Célunk továbbá az, hogy olyan
új tudományos eredmények születhessenek,
illetve olyan publikációk/tanulmányok
jelenjenek meg, amelyek segítik a szakterület
hazai megerősödését, és tudásteremtéssel
hozzájárulhatnak Magyarország geopolitikai
és gazdasági érvényesülésére irányuló
törekvéseihez.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE
MEGHOSSZABBÍTVA!

A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány
céljaival összhangban a Támogatási Program
keretein belül gazdaságtörténeti kutatások
megvalósítására lehet pályázni.
A pályázatra jelentkezhetnek felsőfokú
végzettséggel és elismert kutatási
eredményekkel (publikációkkal) rendelkező
oktatók, kutatók, akik Magyarország
területén, vagy határon túli magyar oktatási
nyelvű felsőoktatási intézményben vagy
Kutatóintézetben munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állnak.
Előnyben részesített kutatási területek:

		

globalizáció gazdasági hatásai,

		gazdaságetika,
		gazdaságpszichológia,
		versenypolitika.
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A PÁLYÁZÁS FELTÉTELE
Csak és kizárólag a közgazdasági, pénzügyi, jogi területen kutató, felsőfokú végzettséggel rendelkező
kutatók pályázhatnak, akiknek az alábbi kötelezően benyújtandó dokumentumokat kell csatolniuk a
jelentkezésükhöz:

		

A Pályázó szakmai önéletrajza magyar és angol nyelven;

		

Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással,

		

		

valamint egyetemi/főiskolai pecséttel és/vagy fejléccel ellátva;
Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata
6 hónapra előre meghatározott Kutatási Munkaterv (kutatási terv)

Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a kutatóval.
A támogatás folyósítása a szerződés aláírása után történik
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy egy részletesen összeállított Kutatási Munkatervvel tudnak pályázni
a PADME Alapítványhoz. A Kutatási Munkatervben jól elkülönített módon jelölni kell, hogy milyen
mérföldkövek teljesítését vállalja a Pályázó.
A pályázatban pontosan szerepeltetni szükséges a tervezett elérendő célokat, azok tervezett hosszútávú
hasznosulását. A Kutatási terv pontos részletezését (például konferenciákon való részvételnek,
a folyóiratokban való megjelenés, stb.)

A PADME KUTATÓI PROGRAM IDŐTARTAMA
A Program időtartama legfeljebb 6 hónap. A projektidőszak végén a támogatás meghosszabbítható
legfeljebb újabb 6 hónappal, amennyiben a pályázó az első projektidőszak végéig sikeresen
végrehajtotta a Kuratórium által a pályázáskor elfogadott kutatási munkatervét.
A hosszabbítás minden esetben egyedi elbírálás szerint kerül jóváhagyásra.

A PADME KUTATÓI PROGRAM PÁLYÁZATI KERETE
A Programban résztvevő személyek számára az Alapítvány biztosít:
max. havi nettó 200.000 Ft támogatást, melyet havonta folyósít
az Alapítvány (A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, mint kifizető viseli a támogatást terhelő
adókat és járulékokat, és azt közvetlenül fizeti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.)

KAPCSOLAT
A pályázatokat egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok)
kell megküldeni maximum 30 oldalban „PADME Kutatói Program” megjelöléssel a
palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

