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Az ELTE Egyetemi Kiválósági Alap pályázata nemzetközi konferencia szervezésének támogatására
EKA_KON
Kiemelten rangos, személyes jelenléttel zajló nemzetközi konferenciák ELTE-s helyszíneken 2023. február 1-ig
történő megvalósításának támogatása, amely rendezvények hozzájárulnak az ELTE nemzetközi hírnevének
öregbítéséhez, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítéséhez
bruttó 5 millió Ft (keretátadás)
Pályázatot az ELTE-vel a pályázat benyújtásakor határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban álló oktatók, kutatók nyújthatnak be
A pályázó a konferencia fő- vagy egyik főszervezője, valamint az ELTE mint intézmény megjelenése a társszervezők
között.
A támogatás meghívott külföldi előadók és fiatal kutatók utazási és szállásköltségeinek fedezésére, terembérleti
díjra, technikai lebonyolítás költségeinek fedezésére, a konferencia előadásaiból megjelenő referált (Scopus/Web
of Science) folyóiratkülönszám szerkesztési és open access megjelenési, vagy referált kiadónál megjelenő könyv
szerkesztési és kiadási költségeire fordítható.
A támogatás további feltétele, hogy a pályázatban megjelölt nemzetközi konferencia a tudományterület
kiemelkedő konferenciája legyen, amelyen legalább 5 ország kutatói vesznek részt.
Kizárólag elektronikusan, az eka@elte.hu címen, a pályázat kódját az elektronikus levél tárgyaként feltüntetve.
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A 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás értelmében pályázat (amely hivatalos levelezésnek minősül) kizárólag
„elte.hu” végződésű elektronikus postafiókról indítható. A pályázatot valamennyi mellékletével együtt egy zip
kiterjesztésű tömörített fájlban kell benyújtani.
2022. március 1-től folyamatosan

Egy nemzetközi konferenciára vonatkozó pályázattal csak egy alkalommal lehet pályázni.
A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint rögzíteni szükséges az ELTE Pályázati Elektronikus
Rendszerében (EPER). Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
 EPER elektronikus pályázati adatlap, amelyet a pályázó és a kari vezető elektronikusan aláírt (lásd
Segítség az EPER adatlap kitöltéséhez)
 pályázati adatlap (doc), amely tartalmazza a
o a nemzetközi konferencia bemutatását
o a tervezett konferencia programtervét
o a megvalósítási helyszín bemutatását
o szervezők és főszervező szakmai múltját
o a konferencia költségtervét
o az igényelt támogatás felhasználási tervét
A 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításnak megfelelően az ELTE oktatói, kutatói felelősek a Stratégiai Adatbázis
(STA) teljes körű feltöltéséért, így a pályázat benyújtójának STA validációja minden esetben ellenőrzésre kerül. A
STA-validáció elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után.
A beérkezést követő 5 munkanapon belül az EKA Operatív Bizottság (OB) titkársága elvégzi a pályázatok
érvényességének formai ellenőrzését. Amennyiben az OB a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy
a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók és a pályázat
hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a pályázót egy alkalommal a pályázati adatlapon megadott email címére megküldött elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának
egyidejű megjelölése mellett − hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb az értesítés megküldésétől számított 5
munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy
azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt

határidőre tett eleget, az OB titkársága megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának
megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a pályázónak a pályázat további vizsgálat nélküli elutasításáról.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasítandó:
 a pályázat hamis vagy megtévesztő adatot tartalmaz
 a pályázó nem csatolta az EPER pályázati adatlapot
 nem a jogosult nyújtotta be a pályázatot
 a benyújtási e-mail cím nem felel meg a 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasításban foglaltaknak
 a pályázó nem tett eleget a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításban foglalt validálási kötelezettségnek
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A 2022. március 28-ig benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. április 25-ig elbírálásra kerülnek. A
2022. március 29. és szeptember 30. között benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. október 31-ig
elbírálásra kerülnek.
A bírálat eredményéről (elfogadás/elutasítás) a pályázókat az OB 15 munkanapon belül értesíti. Az elutasító
döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat nyerteseinek listáját az OB a kiértesítést követő 5 munkanapon belül az ELTE honlapján közzéteszi a
nemzetközi konferencia megjelölésével.
A megítélt támogatás a kiértesítést követő 60 napon belül kiutalásra kerül.

2023.03.01.

A támogatásról a kiértesítést követő 30 napon belül lehet lemondani az OB-nak küldött elektronikus levélben.
Amennyiben a támogatás már kiutalásra került, a támogatást 30 napon belül vissza kell utalni az Egyetemi
Kiválósági Alap számára.

A pályázatok
megvalósítása
során elvárt
kritériumok
ellenőrzése

A lezajlott konferencia után a megvalósulásról részletes szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást kell
benyújtani.

