PÁLYÁZATI ŰRLAP
magyarországi továbbképzéseken/képzéseken vagy konferencián történő részvétel utólagos támogatására
a Magyar Állatorvosi Kamara Gyermekgondozási díjban (GYED) és/vagy Gyermekgondozást segítő
ellátásban (GYES) részesülő tagjai részére a 2022. évre
KÉRJÜK JÓL OLVASHATÓAN KITÖLTENI!
A pályázó kamarai tag
neve és kamarai nyilvántartási száma (pecsét száma):
melyik MÁOK területi szervezet tagja? :
A pályázó jelenlegi tagsági státusza (aláhúzandó):

csak alaptag - szolgáltató állatorvosi tagsága van

(A megadott adatokat a MÁOK Országos Irodája a tagnyilvántartásban ellenőrzi!)
Mióta van GYES-en/GYED-en? :
Meddig tart a GYES/GYED időtartama? :
A támogatást a következő magyarországi továbbképzéseken/képzéseken vagy konferencián történő
részvételem után kívánom igénybe venni:
A továbbképzés/képzés/konferencia megnevezése:
időpontja és helyszíne:
szervezője/rendezője:
a részvételi díj (várható) bruttó összege (Ft),
az igénybe venni szándékozott bruttó pályázati összeg (Ft):
2022. évben volt-e már ugyanebben a pályázatban elnyert pályázata (ha igen, mikor?):
Nyilatkozat:
- a pályázati kiírást elolvastam és megértettem,
a jelen pályázat benyújtásával tudomásul veszem, hogy
- a pályázat elnyerése után a megpályázott továbbképzésről/konferenciáról köteles vagyok elszámolást készteni az erre szolgáló
„Pályázati Elszámolási űrlap”-on, melyhez csatolni kell majd a részvételi díjról kapott számla másolatát,
- nyertes pályázóként köteles leszek 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.
- tudomásul veszem, hogy a támogatás mértéke pályázó kamarai tagonként évi legfeljebb bruttó 200.000.-Ft., ugyanaz a pályázó a
2022. évben e pályázat útján kizárólag a személyes keretösszeg felső határáig kaphat kamarai támogatást.

Kelt:_____________________-n, 2022. ________-én
_______________________________________
a pályázó aláírása és kamarai bélyegzőnyomata
A PÁLYÁZATI ŰRLAPHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
- A magyarországi konferenciák és szakmai konferencia és/vagy tudományos továbbképzés megnevezését, pontos időpontját és
helyszínét, valamint a részletes programját tartalmazó dokumentum vagy a konferencia és/vagy tudományos továbbképzés interneten
elérhető programjának linkje.
- A magyarországi konferenciára és/vagy tudományos továbbképzésre megküldött jelentkezés (regisztráció) másolata.
FIGYELEM! A támogatás mértéke pályázó kamarai tagonként évi legfeljebb bruttó 200.000.-Ft lehet.
Egy pályázó a 2022. évben e pályázat útján kizárólag a személyes keretösszeg felső határáig kaphat kamarai támogatást!

