PÁLYÁZATI ADATLAP
Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány által meghirdetett szakértőknek
szóló
2019. évi pályázathoz
A pályamű címe:
1. A pályázó adatai
A pályázó neve:
A pályázó szervezeti egysége
(klinika, intézet stb.):
A pályázó postacíme:
A kapcsolattartó neve:
A kapcsolattartó telefonszáma:
A kapcsolattartó e-mail címe:
2. A pályázó rövid bemutatása (max. 2000 karakter)
(Kérjük, hogy a kitöltésnél törekedjen a tömör, lényegre törő leírásra, minél több konkrét információ
ismertetésére, elsősorban a pályamű témájához kapcsolódó tapasztalatok, korábbi kutatási eredmények,
publikációk stb. leírásával.)

3. A megvalósítandó projekt és a várható eredmény leírása, jelentősége (max. 4000 karakter)
(Kérjük, hogy a kitöltésnél törekedjen a tömör, lényegre törő leírásra, minél több konkrét információ, a
várható eredmény és a pályamű jelentőségének ismertetésére.)

A pályázati felhívás és útmutató előírásait elfogadom és tudomásul veszem.
Budapest, 2019.
………………………………………
pályázó aláírása
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány által meghirdetett szakértőknek
szóló
2019. évi pályázathoz
Kérjük, hogy a közzétett pályázati formanyomtatványokat módosítás, kiegészítés nélkül
szíveskedjenek használni.
1. A pályázó adatai
Kitöltendő mező neve

Megadandó információk leírása

A pályázó neve:

A pályaműért felelős, a projektet megvalósító személy vagy szervezeti
egység neve.

A pályázó szervezeti
egysége (klinika, intézet
stb.):

Amennyiben nem szervezeti egység a pályázó, kérjük az Egyetem
érintett szervezeti egységét/egységeit megadni.

A pályázó postacíme:
Kapcsolattartó neve:

A pályázó postacímét kérjük megadni, amely alkalmas a pályázattal
kapcsolatos hivatalos levelezés lebonyolítására.
Kérjük, szíveskedjen megadni annak a személynek a nevét és a
következő sorokban elérhetőségeit, aki a pályázatért, projektért felelős,
akinek a hivatalos értesítések, tájékoztatók továbbíthatók.

Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
2. A pályázó rövid bemutatása (max. 2000 karakter)
Kérjük, szíveskedjen az alábbiakat leírni legfeljebb 2000 karakterben (szóközökkel együtt):
- a pályázó személy vagy szervezet jelenlegi tevékenységének leírása, legfontosabb kutatásiműködési területei,
- a pályázó személy, szervezet korábbi, a pályázat témájához közvetlenül kapcsolódó kutatási
vagy más eredményei, projektjei, pályázatokon elnyert támogatások vagy bármely más olyan
korábbi tapasztalat, amely bemutatja, hogy a pályázatban leírt fejlesztést a pályázó képes
megvalósítani, a vállalt eredményeket, célokat képes elérni,
- a pályázó személy vagy szervezet személyi kompetenciái, a projekt legfontosabb résztvevői, a
résztvevők pályázat témájához kapcsolódó tapasztalatának leírása,
- a pályázó vagy szervezet pályázása esetén a megvalósításban résztvevők legfeljebb 10, a
pályázat témája szempontjából releváns, legfontosabb tudományos eredmény, publikáció (pl.
benyújtott szabadalom, hazai és nemzetközi publikációk felsorolása a megjelenés helyével,
díjak, stb.).
A leírást el lehet készíteni tömören, felsorolásszerűen is, nem szükséges folyó szöveg alkalmazása, a
lehető legtöbb konkrét tartalom, információ megadása a legfontosabb.
3. A megvalósítandó projekt és a várható eredmény leírása (max. 4000 karakter)
Kérjük, szíveskedjen az alábbiakat leírni legfeljebb 4000 karakterben (szóközökkel együtt).
A megvalósítandó projekt leírása:
- a projekt címe, konkrét célja, milyen szakmai célokat kíván a pályázó ezzel elérni,
- a projektben tervezett feladatok leírása, amelyekkel a tervezett cél elérhető,
- a tervezett feladatok indoklása, amellyel látható, ezek hogyan kapcsolódnak a projekt céljához,
tartalmához,
- a projekt végrehajtásának ütemezése, milyen résztevékenységek valósulnak meg és milyen
időbeli ütemezéssel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ezért kérjük, szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani az
alábbiak kifejtésére:

2

a)
b)

korábban más pályázatra benyújtott, a szakmai értékelés során magas minőségű értékelést
kapott pályaművek, amelyek azonban forráshiány miatt nem részesültek támogatásban,
olyan pályaművek, amelyek valamely más pályázatra beadott projekt eredményeit
támogatják vagy más pályázati kiírás szakmai tartalmához illeszkednek, de nem feleltek meg
a felhívás feltételeinek a túl magas minimális támogatási összeg miatt,

A projekt várt eredményének bemutatása
- a projektnek milyen általános és konkrét eredményei lesznek,
- a pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek konkrétan,
számszerűsíthető és ellenőrizhető módon írják le az eredményeket (pl. milyen eszközöket
szereznek be, milyen kutatási eredmények születnek, stb.),
- a különböző eredmények mikorra érhetőek el a projekt megvalósítási időszakán belül.
A leírást el lehet készíteni tömören, felsorolásszerűen is, nem szükséges folyó szöveg alkalmazása, a
konkrét tartalom, információk megadása a legfontosabb.
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