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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MKBT-Faraday feltáró barlangkutatási pályázat
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat barlangkutatási pályázatot hirdet tagjai részére,
magyar barlangkutatók által végzett feltáró kutatási tevékenység költségeinek támogatására.
A pályázat célja: Magyar kutatók által végzett feltáró barlangkutatás költségeinek támogatása.
Az elnyert összeg minden, a barlangkutatással kapcsolatos költségre felhasználható, melyet a
pályázó az MKBT nevére kiállított számlával igazolni tud. A kifizetés feltétele a Társulat
nevére kiállított, érvényes számla, illetve a NAV előírásoknak megfelelő útiköltség elszámolás
benyújtása (melyben segítséget nyújtunk).
Pályázható összeg: 50.000 – 300.000 Ft
Benyújtásra jogosultak köre: Barlangi kutatásvezetői képesítéssel rendelkező MKBT tagok
Pályázati feltételek:
-

a pályázó rendelkezzen legalább a megvalósítás időszak végéig érvényes kutatási
engedéllyel
a
megpályázott
feltáró kutatással
érintett
barlang(ok)ra,
baralangszakasz(ok)ra

-

a kutató kollektíva legalább öt részvevőjének legyen érvényes MKBT tagsági
jogviszonya (egyik lehet a kutatásvezető)

-

költségterv és indoklás benyújtása (a mellékelt pályázati űrlapon); a pályázat minden,
a barlangkutatással kapcsolatos költségre felhasználható

-

pályázó által aláírt nyilatkozat benyújtása a felhasználás feltételeinek elfogadásáról

-

a pályázó vállalja, hogy kutatási eredményeiről és a támogatás felhasználásáról
beszámol a megpályázott időszak utáni első Barlangkutatók ’Szablyár Péter’ Szakmai
Találkozóján (előadás formájában) és a tárgyévi Karszt és Barlang folyóiratban
(legalább két oldal - 5000 karakter terjedelemben), valamint hogy tárgyévi kutatási
jelentésében a támogatás tényét megjeleníti

-

a pályázati bírálat során előnyt jelent:


a tervezett barlangvédelmi és dokumentációs tevékenység bemutatása (és
természetesen majdani végrehajtása!)



Románia területén működő („erdélyi”) szervezetek, kutatók bevonása a kutatásba

Pályázat menete
Benyújtás határideje: 2022. június 18. 24:00
Benyújtás módja: elektronikusan az mkbtiroda@gmail.com e-mail címre vagy postai úton az
1025 Budapest Pusztaszeri út 35. címre. Előbbi esetben az e-mail tárgyában, utóbbi esetben a
borítékon kérjük feltüntetni az „MKBT-Faraday pályázat” szöveget.
Elbírálás:
- A pályázatok odaítéléséről az MKBT Elnöksége dönt (egyszerű többségi szavazással),
az Oktatási Szakosztály, a Karszt és Barlang Alapítvány és az Agrárminisztérium
(Országos
Barlangnyilvántartás)
egy-egy
képviselője
véleményének
figyelembevételével
- a kért összeg (indoklással) csökkenthető
- nem megfelelő mennyiségű és minőségű pályázat esetén a bíráló dönthet az összeg egy
részének következő évre történő átvezetéséről
Pályázati eredmények kihirdetése: 2022. június 25-én a 65. Barlangnapon (a pályázók az
eredményről elektronikus értesítést is kapnak)
Támogatási megállapodás aláírása: 2022. június 27. után
Megvalósítási időszak: 2022. július 1. - december 31. (rövidebb időszak is megjelölhető)
Elszámolás: 2023. január 31-ig, a megvalósítási időszakban az MKBT nevére kiállított számlák
benyújtásával.
Előzmények, magyarázat
A pályázható összeg forrása a Magyar Faraday Kutató-Fejlesztő Tudományos Egyesület által
annak megszűnése miatt 2016-ben felajánlott (és 2019-ben kifizetett) adománya, amelyet az
adományozó három kiemelt célra javasolt elkölteni. A jelen pályázat szempontjából releváns
cél „általános kutatási tevékenység, különösebb megkötések nélkül, lehetőség szerint Románia
területén működő szervezetek meghívásával, bevonásával, részben szakmai, részben a magyarmagyar és magyar-román kapcsolatápolás megfontolásából” „A [ … ] tétel elköltése
megkötések nélkül tartalmazhat szállítási, szállás és útiköltséget, közös étkezés és egyéb
kulturális költséget, barlangi belépőre, bármire fel lehet használni.”
A 2020-as MKBT Közgyűlés döntése értelmében 1.117.760 Ft áll rendelkezésre feltáró
barlangkutatást támogató pályázat céljára.
Bővebb információ: A pályázók a pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a Társulat irodájához
(e-mail: mkbtiroda@gmail.com , egyéb elérhetőségeket lásd a fejlécben), illetve Kosztra
Barbara főtitkárhoz (e-mail: kosztrab.mkbt@gmail.com, telefon munkaidőn kívül: +36 20 935
0050) fordulhatnak.

Sikeres pályázást kívánunk!
MKBT Elnökség

