Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány által meghirdetett szakértőknek szóló
2019. évi pályázathoz
A „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány kutatás-fejlesztési pályázatot hirdet 55 év
alatti Magyarországon élő, egyetemi kutatók számára endometriózis témában.
1.

A pályázat általános célja

55 év alatti tehetséges egyetemi kutatók igéretes kutatás-fejlesztési tevékenységének
támogatása endometriózis témakörében.
2.
3.

A pályázati felhívás pénzügyi keretösszege: 500.000 Ft
Egy benyújtott pályaműben igényelhető támogatás összege legfeljebb 500.000 Ft.

5.

A pályazók köre: Pályázatot nyújthatnak be az oktatói, tanári, tudományos kutatói vagy
egészségügyi munkakörben dolgozó, kutatás-fejlesztési tevékenységet ellató személyek,
akik 2019. december 31-ig nem töltik be a 55. életévüket;

Egy személy 2019-ban csak egy pályaművet (kutatói vagy műszer) nyújthat be.
6.
a)

Támogatható tevékenységek
Magyarországon zajló kutatás-fejlesztési (azaz alap-, alkalmazott kutatási, kísérleti
fejlesztési) tevékenység;

b)

kiegészítő forrás kutatás-fejlesztési pályázati és projektmegvalósítási tevékenységhez
(pl. kötelező önrészhez fedezet biztosítása);

c)

kiemelt jelentőséggel bíró kutatási infrastruktúra vásárlása, bérlése, szolgáltatásainak
igénybevétele;

d)

a kutatásokhoz szükséges fogyóeszközök, anyagok, vegyszerek beszerzése;

e)

részvétel a kutatás-fejlesztés és innováció területén működő, jelentős nemzetközi
szervezetekben, konzorciumokban vagy tudományos konferenciákon;

f)

a fenti tevékenységek megvalósításához szükséges adatbázisokhoz történő hozzáférés
és egyéb, tagdíj jellegű befizetések;

g)

kutatási eredmények konferencián történő ismertetése, illetve publikációs költségek és
díjak.

A pályázati elbírálás során előnyt jelent, amennyiben a pályázó az endometriózis kapcsán a
páciensek életminőségének javítását célzó kutatással pályázik.
7.

A pályaművek benyújtásának időtartama:
2019. augusztus 23. és szeptember 23. 12 óra között

8.

A pályázat benyújtása és hiánypótlása

A pályaművet —elektronikusan kell benyújtani a palyazat@noiegeszsegert.hu email-címre.
A palyaműnek tartalmaznia kell
a)
b)
c)

a pályázati adatlapot (aláírt, szkennelt és szerkeszthető word formátumban is);
a költségtervet (aláírt, szkennelt és szerkeszthető excel formátumban is);
a 30 napnál nem régebbi árajánlatokat.

A pályaművek benyújtásához szükséges sablonok letölthetők a www.noiegeszsegert.hu —
jelen felhívás végén is megadott — honlapcíméről.
A pályaművek formai ellenőrzése, befogadása, az esetleges hiányok megállapítása a Női
Egészségért Alapítvány feladata. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A végleges pályamű (adatlap, költségterv, árajanlat) 1 db nyomtatott, aláírt példányát az
alapítvány címére kell eljuttatni munkaidőben (1022. Bp. Felvinci út 25. 2/2) 2019.
augusztus 30-ig.
9.

A pályaművek szakmai és pénzügyi értékelését végzi:
Salamon Adrienn – “Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, Kuratórium elnöke
Salamon Marietta – “Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, Kuratórium alelnöke
Dr. Csibi Noémi – szülész-nőgyógyász, Semmelweis Egyetem Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika
Dr. Papp Csaba, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika

10. A pályaművek szakmai és pénzügyi bírálatának időtartama: 2019. szeptember 23. és
2019. október 1. között.
11. Döntéshozatal
A pályaművek támogatásáról az alapítvány Kuratóriuma (a kuratórium elnöke, a kuratórium
alelnöke) és a 9. pontban megjelölt személyek döntenek.
A döntés eredményéről 2019. október elsején ad tájékoztatást az alapítvány.
Az alapítvány 3 munkanapon belül tájékoztatja a pályázókat a döntésről, és 10 munkanapon
belül elkészíti és aláirattatja a vezetőkkel a — nyertes pályázok által előzetesen aláírt és
beküldött — támogatói okiratokat.
14. A pályaművek megvalósításának időszaka 2019. október 14. és 2019. december
9. között.
15. A támogatás felhasználása
Az elnyert támogatás csak a pályázatban foglalt feladatok megvalósítására nyújt fedezetet.

16. Beszámolás a támogatás felhasználásáról
Az elnyert támogatás felhasználásáról, a pályaművekben vállalt célok, feladatok
teljesítéséről a pályázó szakmai és pénzügyi beszámolót készít és ad be a — a
palyazat@noiegeszsegert.hu email-címen keresztül — az alapítvány számára legkésőbb
2019. december 23-ig. A beérkezett beszámolók benyújtásának és formai
megfelelőségének ellenőrzése az alapítvány feladata.
Amennyiben a beküldött szakmai és pénzügyi beszámoló tartalma nem megfelelő, az
alapítvány határidő kitűzésével ennek pótlására, kiegészítésére szólítja fel a pályázót
legkésőbb 2020. január 13-ig. A hiánytalan szakmai és pénziigyi beszámolókat a
pályaművek szakmai és pénzügyi bírálói értékelik 2019. december 31-ig.
Ha a megadott határidőre a beszámoló vagy a hiánypótlás nem érkezik be, vagy annak
tartalma nem megfelelő, így a támogatott pályamű megfelelő megvalósulása nem
állapítható meg, az alapítvány előterjesztést készít a támogatási összeg visszafizetésével
kapcsolatos intézkedésekről, ütemtervéről.

17. További információk
A pályázáshoz sziikséges sablonok, hataridők elérhetők az “Együtt könnyebb” Női
Egészségért Alapítvány honlapján a következő címen: www.noiegeszsegert.hu.
18. Adatvédelmi tájékoztató: https://noiegeszsegert.hu/adatvedelemi-tajekoztato/

Budapest, 2019. augusztus 23.

