1

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Magyar Állatorvosi Kamara tagjai részére
a 2015. évre
A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) pályázatot hirdet a kamarai tagok részére, a
külföldi (Magyarország határain kívül rendezett) konferenciákon és/vagy tudományos
továbbképzésen való részvétel anyagi támogatása céljából.
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja a MÁOK tagjainak anyagi támogatása annak érdekében, hogy a kamarai
tagok nagyobb számban vegyenek részt külföldi konferenciákon és/vagy tudományos
továbbképzéseken. A pályázati kiírás célja elsősorban az állategészségügyi szolgáltatói
tevékenységet végző kamarai tagok támogatása.
2. A TÁMOGATÁS FORRÁSA ÉS FORMÁJA
A támogatás forrása a MÁOK tárgyévi költségvetésében erre elkülönített keret. Formája a
külföldi konferenciák részvételi díjának és/vagy az azzal összefüggő utazási és/vagy
szállásköltség átvállalása vissza nem térítendő támogatásként.
3. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A tárgyévben rendelkezésre álló keretösszegről a MÁOK országos elnöksége (a
továbbiakban: Elnökség) dönt, az összeget az országos küldöttközgyűlés a tárgyévi
költségvetés tervezetének elfogadásával hagyja jóvá.
A 2015. évi javasolt támogatási keret bruttó 1 millió forint.
A 2015. évi MÁOK költségvetés elfogadásáig beérkező pályázatokat az Elnökség a 2014. évi
maradvány (illetve korábbi eredmény-tartalék) terhére hagyja jóvá, illetve fizeti ki.
Amennyiben a rendelkezésre álló éves keretösszeg kimerül, úgy a pályázat felfüggesztésre
kerül, vagy ha a tárgyévi költségvetési összegek átcsoportosításával lehetőség van rá, az
Elnökség a pályázati keretösszeget legfeljebb 50 százalékkal megnövelheti.
4. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A támogatás a konferenciák és/vagy tudományos továbbképzések részvételi díjának és/vagy
az azzal összefüggő szállás/utazási költségek utólagos megtérítésére vehető igénybe.
A pályázatot elnyerő a MÁOK kiküldöttjeként vesz részt a rendezvényen, ezért ezekről a
költségekről szóló számláknak mindenképpen a MÁOK nevére és címére kell szólniuk,
az előzetes regisztráció vagy foglalás esetén is ezeket az adatokat kell megadni a
számlázáshoz.)
5. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatás mértéke pályázó kamarai tagonként évi legfeljebb bruttó 100.000.-Ft.
Ugyanaz a pályázó a 2015. évben e pályázat útján kizárólag egy alkalommal kaphat
támogatást.
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6. A TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
Olyan természetes személyek, akik a MÁOK tagjai.
A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a kamarai tagok, akik fő foglalkozásban
szolgáltató állatorvosi tevékenységet végeznek, és akik a korábbi pályázatokon nem kaptak
támogatást e pályázat keretében.
A nyertes pályázó köteles a támogatott konferenciáról/továbbképzésről a Kamarai Állatorvos
című újság főszerkesztőjével egyeztetett terjedelmű beszámoló cikket írni, az újságnak a
támogatott konferencia/továbbképzés befejezését követően 90 napon belül megjelenő
számába. A beszámolóban elsősorban a konferencia/továbbképzés szakmai vonatkozásait kell
bemutatni, ismertetve az elhangzott/meghallgatott előadások fő mondanivalóját, és ki kell
térni arra, hogy a pályázatot elnyert kamarai tag szakmai fejlődését, mindennapi munkáját
mennyiben segítette a rendezvényen való részvétel, valamint a megszerzett ismeretek hogyan
lehetnek a lap olvasói számára is hasznosak.
A nyertes pályázó a meghallgatott előadások anyagából köteles a MÁOK számára a kamara
által szervezendő specialista szakvizsgák anyagaként legalább 20 db egyszerű választásos
tesztkérdést szerkeszteni és a továbbképzést követő hónap 10. napjáig azt a MÁOK-hoz
eljuttatni.
7. KIZÁRÓ OKOK
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a kamarai tag, akinek 60 napot
meghaladó lejárt esedékességű tagdíj-hátraléka van.
Nem pályázhat továbbá az a kamarai tag sem, aki etikai elmarasztaló határozat hatálya alatt
áll. Ezekről a tényekről a kamarai tag köteles a pályázatában nyilatkozni. A MÁOK a
nyilatkozatban foglaltakat a kamarai területi szervezeteknél ellenőrzi.
A megelőző évben pályázati támogatást elnyert kamarai tag a közvetlenül következő
évben nem pályázhat, illetve nem részesülhet kamarai pályázati támogatásban.
8. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, HATÁRIDEJE
A pályázatok beadása a pályázati felhívás felfüggesztéséig/visszavonásáig folyamatos, de azt
a tervezett utazás megkezdése előtt legalább 30 nappal korábban el kell juttatni a MÁOK
országos irodájába.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag az erre a célra rendszeresített, és a MÁOK
honlapjáról letölthető pályázati űrlapon nyújthatók be. Az űrlapot a pályázó által aláírva, az
előírt dokumentumok csatolásával, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, postai úton kell
a MÁOK országos irodájára eljuttatni. A postára adással egy időben a kitöltött pályázati űrlap
elektronikus úton is megküldendő a MÁOK országos irodájának elektronikus címére
(maok@t-online.hu).
A beérkezett pályázatok a beérkezésüket közvetlenül követő elnökségi üléseken kerülnek
elbírálásra.
9. A PÁLYÁZATI ŰRLAPHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
- A külföldi konferencia és/vagy tudományos továbbképzés pontos időpontját és helyszínét
valamint a részletes programját tartalmazó dokumentum vagy a konferencia és/vagy
tudományos továbbképzés interneten elérhető programjának linkje.
- A külföldi konferenciára és/vagy tudományos továbbképzésre megküldött jelentkezés
(regisztráció) másolata.
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10. FORMAI ELLENŐRZÉS, HIÁNYPÓTLÁS
A MÁOK országos irodája a beérkezett pályázatokat formai szempontból ellenőrzi. A
pályázatok formai nem megfelelőség miatt elutasításra kerülnek, ha a pályázó:
- nem jogosult támogatásra (vele szemben kizáró ok áll fenn vagy nem tartozik a
pályázat benyújtására jogosultak köréhez),
- a támogatást nem a 4. pontban előírt tevékenységekhez kéri,
- a támogatást már megrendezett, lebonyolított konferencián és/vagy tudományos
továbbképzésen való részvétel támogatásához igényli,
- az 5. pontban meghatározott maximumnál nagyobb támogatási összeget igényel,
- nem az előírtnak megfelelően írta alá a pályázati űrlapot,
- nem csatolta a pályázati felhívásban előírt mellékleteket.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.
11. A FORMAILAG MEGFELELŐ PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
A formailag megfelelő pályázatok az alábbi szempontok szerint kerülnek elbírálásra:
- a pályamű illeszkedése a pályázat célkitűzéseihez,
- a pályamű kidolgozottsága, megítélhetősége.
A formailag megfelelő pályázatokat az Elnökség a soron következő ülésén értékeli és
elbírálja. A pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról a pályázók részére a döntést követő
15 napon belül a MÁOK országos irodája írásbeli értesítést küld. A döntéssel szemben
fellebbezési lehetőség nincs.
A nyertes pályázókkal a MÁOK támogatási (megbízási) szerződést köt.
12. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
A támogatás folyósítása a konferencián és/vagy tudományos továbbképzésen való részvétel
után, az elszámolást követő 8 munkanapon belül a támogatott bankszámlájára történő
átutalással történik.
13. ELSZÁMOLÁS
A pályázati támogatást elnyert támogatottaknak a támogatott a konferencia és/vagy
tudományos továbbképzés befejezését követő 30 napon belül pénzügyi beszámolót kell
benyújtaniuk a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséről.
A pénzügyi elszámolás a kifizetett, a részvételi díjról és/vagy a részvétellel összefüggő
szállás/utazási költségről igénybe vevőként a Magyar Állatorvosi Kamara (1078.
Budapest, István u. 11.) névre és címre kiállított számlákról összeállított számlaösszesítő
alapján történik.
A pénzügyi beszámoló aláírója teljes körű jogi felelősséggel tartozik a számlaösszesítő
tartalmának valódiságáért.
A Magyar Állatorvosi Kamara a támogatás nyújtásától számított öt éven belül jogosult a
támogatási összeg szerződés szerinti felhasználásának ellenőrzésére.
Ha a számlák összegének valutában kifizetett forint értéke magasabb az elnyert támogatási
összegnél, akkor a támogatás összegén felüli részt (kvázi önerőként) a pályázónak kell
viselnie.
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14. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI
-

a szerződés azonnali hatályú felmondása,
a folyósított támogatási összeg egy összegben történő 15 napon belüli visszafizetése, a
szerződés felmondásának időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése
közötti időszakra felszámított kamattal növelve.

Budapest, 2014. december 17.
Dr. Gönczi Gábor
a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke

