PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága tagjai
részére a 2012. évre
A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága (továbbiakban MVÁÁT) pályázatot
hirdet tagjai részére, külföldi (a Magyar Köztársaság határain kívül rendezett)
konferenciákon, továbbképzéseken, tanulmányutakon való részvétel anyagi támogatása
céljából.
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja az MVÁÁT tagjainak anyagi támogatása annak érdekében, hogy külföldi
továbbképzések, konferenciák, tanulmányutak révén a hazai vad, állatkerti és egzotikus
állatok gyógyászatának színvonala tovább emelkedhessen.
2. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA
A 2012. évi támogatási keret bruttó 100.000 forint. A támogatás teljes mértékben vissza nem
térítendı. Amennyiben a rendelkezésre álló éves keretösszeg kimerül, úgy a pályázat
felfüggesztésre kerül, vagy a Választmány új pályázatot írhat ki.
3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A támogatás külföldi (a Magyar Köztársaság határain kívül megrendezésre kerülı)
tudományos továbbképzések, konferenciák, workshop-ok, vagy egyénileg szervezett
tanulmányutak költségeinek (így különösen a regisztrációs díjak, útiköltség, szállásdíj)
fedezésére fordítható. A pályázati támogatásból tárgyi eszköz (felszerelés, ruházat,
fogyóeszköz, stb.) vásárlása nem támogatható!
A támogatás összege 2012. január 1. és 2012. december 31. között használható fel.
4. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS A TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A támogatás mértéke pályázó tagonként évi legfeljebb bruttó 100.000.-Ft. Ugyanaz a pályázó
egy naptári évben e pályázat útján kizárólag egy alkalommal kaphat támogatást.
A pályázaton az MVÁÁT alapító-, rendes- és tiszteletbeli tagjai vehetnek részt. Pártoló
tagok, valamint a választmány által még nem elbírált tagjelöltek nem pályázhatnak.
5. KIZÁRÓ OKOK
• Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a tag, akinek lejárt esedékességő
tagdíj-hátraléka van.
• Nem pályázhat továbbá az a tag sem, akinek tagságát tagdíjhátralék miatt törölték, a
tagság visszaállításától számított egy éven belül.
• Az adott naptári évben már támogatást szerzett tag további pályázatot az adott évben nem
nyújthat be.
• A pályázat elbírálásában nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
támogatásra pályázatot nyújtott be.
6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, HATÁRIDEJE
A pályázatok beadási határideje: 2011. december 31.
A pályázatot magyar nyelven, az erre a célra rendszeresített pályázati őrlapon kell benyújtani.
Az őrlapot a pályázó által aláírva, az elıírt dokumentumok csatolásával, 1 eredeti
példányban, zárt csomagolásban, postai úton kell az MVÁÁT címére (1146 Budapest,
Állatkerti krt. 6-12.) eljuttatni. A postára adással egy idıben a kitöltött pályázati őrlap
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7. A PÁLYÁZATI ŐRLAPHOZ KÖTELEZİEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
• A külföldi konferencia, továbbképzés, vagy tanulmányút pontos idıpontját és helyszínét
valamint a részletes programját tartalmazó dokumentum. Egyénileg szervezett
tanulmányút esetén a tanulmányút célját és tematikáját (felkeresni kívánt intézmények,
személyek neve, címe, tervezett tartózkodás ideje) is csatolni kell.
• Egyénileg szervezett tanulmányút esetében csatolni kell a fogadó fél/felek
meghívólevelének másolatát is.
8. FORMAI HIBÁK, HIÁNYPÓTLÁS
Az MVÁÁT a beérkezett pályázatokat formai szempontból ellenırzi. A pályázatok formai
nem megfelelıség miatt elutasításra kerülnek, ha a pályázó:
1. nem jogosult támogatásra (vele szemben kizáró ok áll fenn vagy nem tartozik a
pályázat benyújtására jogosultak köréhez),
2. a támogatást nem a 3. pontban elıírt tevékenységekhez kéri,
3. a támogatást már megrendezett, lebonyolított konferencián, továbbképzésen,
tanulmányúton való részvétel támogatásához igényli,
4. nem az elıírtnak megfelelıen írta alá a pályázati őrlapot,
5. nem csatolta a pályázati felhívásban elıírt mellékleteket.
A formai hibás pályázatok esetében (kivéve az 1-3. pontokat) a hiánypótlásra való felhívástól
számított 5 munkanapon belül van lehetıség hiánypótlásra. A határidın túl érkezett
pályázatok nem kerülnek elbírálásra, de a késıbbiekben (új pályázati kiírásra) korlátozás
nélkül újra beadhatóak.
9. A FORMAILAG MEGFELELİ PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
A formailag megfelelı pályázatok az alábbi szempontok szerint kerülnek elbírálásra:
• a pályázat illeszkedése a pályázat célkitőzéseihez,
• a pályázat kidolgozottsága, megítélhetısége,
• a megvalósítani tervezett külföldi út várható szakmai haszna.
Azonos tartalmú pályázatok esetében elınyben részesül az a pályázó, aki a külföldi
konferencián, továbbképzésen elıadás megtartásával, vagy poszter bemutatásával vesz részt.
Egyénileg szervezett tanulmányutak esetében elınyben részesül az a pályázó, aki vállalja,
hogy a tanulmányutat követıen annak szakmai eredményeirıl az MVÁÁT kerekasztal
beszélgetéseinek keretében beszámol.
A formailag megfelelı pályázatokat a Választmány a soron következı ülésén értékeli és
elbírálja. A pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról a pályázók részére a döntést követı
15 napon belül az MVÁÁT írásbeli, elektronikus értesítést küld. A döntéssel szemben
fellebbezési lehetıség nincs. A nyertes pályázókkal az MVÁÁT támogatási szerzıdést köt.
10. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÉS AZ ELSZÁMOLÁS
A támogatás folyósítása a konferencián, továbbképzésen, tanulmányúton való részvétel után,
az elszámolást követı 10 munkanapon belül a támogatott bankszámlájára történı átutalással
történik.
A pályázati támogatást elnyert támogatottaknak a konferencia, továbbképzés, tanulmányút
befejezését követı 30 napon belül szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtaniuk a
szerzıdésben vállalt feladatok teljesítésérıl. A pénzügyi elszámolás a kifizetett, a részvételi
díjról és/vagy a részvétellel összefüggı költségrıl a Magyar Vad- és Állatkerti
Állatorvosok Társasága (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) névre és címre kiállított

számlákról összeállított számlaösszesítı alapján történik. A pénzügyi beszámoló aláírója
teljes körő jogi felelısséggel tartozik a számlaösszesítı tartalmának valódiságáért. A pénzügyi
beszámolóhoz csatolni kell az elszámolni kívánt számlák eredeti példányát!
Az MVÁÁT a támogatás nyújtásától számított öt éven belül jogosult a támogatási összeg
szerzıdés szerinti felhasználásának ellenırzésére. Ha a számlák összegének valutában
kifizetett forint értéke magasabb az elnyert támogatási összegnél, akkor a támogatás összegén
felüli részt) a pályázónak kell viselnie.
11. A TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI
• A szerzıdés azonnali hatályú felmondása, valamint
• a folyósított támogatási összeg egy összegben történı 15 napon belüli visszafizetése, a
szerzıdés felmondásának idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelı, a folyósítás idıpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése közötti
idıszakra felszámított kamattal növelve.
Budapest, 2011. november 1.

