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Az Erős Gyula Alapítvány a Kuratórium 2015. június 26-i ülésének döntése értelmében pályázatot ír ki

Pályázhatnak a felsőoktatási intézmények hallgatói, hallgatói csoportjai (hallgatói szervezetek is), illetve a számukra tudományos előadásokat szervező 
személyek, vagy szervezetek.

Pályázni 2015 november 10-től folyamatosan, de legkésőbb a 2015/2016. tanév végéig, azaz 2016. június 30.-ig lehet, a 2016. december 31-ig lebonyolításra 
kerülő rendezvényekre vonatkozóan.

 

A támogatás kizárólag felsőfokú (egyetemi, főiskolai) intézményekhez kapcsolódó hallgatók számára rendezendő, pénzügyi és/vagy gazdaságpolitikai témájú tudományos 
ismeretterjesztést szolgáló rendezvények (előadás, előadássorozat, konferencia, szimpózium) nem személyi jellegű (catering, terembérlet, utazási költségtérítés, szállás 
költségtérítés, kiegészítő ismeretterjesztő anyagok nyomtatási, sokszorosítási költsége, stb.) igazolt költségeinek fedezésére, illetve azok fedezéséhez való hozzájárulásra 
használható fel. Megítélt támogatás esetén, támogatási szerződést kötünk a pályázóval, ezt követően kerül sor a támogatás összegének kifizetésére.

Ugyanazon pályázó/pályázói csoport egy pályázati ciklusban csak egyszer nyújthat be pályázatot. A bírálati szempontok alapján, a támogatás odaítéléséről erre a célra felkért, a Kuratórium által megbízott 2 fős bizottság dönt.

Pályázatok benyújtása: A pályázatokat az Alapítvány email címére és a Kuratórium elnökének, dr. Gál Péter email címére (eros.gyula@erosgyulaalapítvány.hu, peter.gal@uni-
corvinus.hu) kell benyújtani. Egyéb információ kérhető az Alapítvány titkárságán (+36-1) 475-8042 telefonszámon. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a már elfogadott 
rendezvénnyel kapcsolatos anyagokat (hirdetmény, program, előadók, a kapcsolódó felsőoktatási intézmény adatai, és hivatalos igazolása/”befogadó nyilatkozata, stb), valamint 
a kért támogatásra vonatkozó költségeket.

A beérkezett pályázat átvételéről három napon belül emailen értesítést küldünk a pályázónak. A bizottsági döntésről a pályázót, a pályázati dokumentáció átvételét követő 30 
napon belül értesítjük.
 

Felsőoktatási intézményekben pénzügyi, 
gazdaságpolitikai témákban rendezendő tudományos ismeretterjesztő előadások, 

előadássorozatok, konferenciák, vagy szakkollégiumi kurzusok támogatására.

..

..

..

A támogatás maximális összege rendezvényenként 200.000.- Ft.
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PÁLYÁZAT

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 

TÁMOGATÁSÁRA

Budapest, 2015. november 4. 


