MŰGÉP Pályázat
Pályázati felhívás a 2017. évre vonatkozóan
A Műszaki Egyetem Gépészmérnök Hallgatóiért Egyesület (továbbiakban: MŰGÉP Egyesület)
pályázatot hirdet gépész szakmai, tudományos, közösségi, művelődési, sport és testedzési
tevékenység köré szerveződő hallgatói öntevékeny csoportok, hallgatók, doktoranduszok és a
Kármán Tódor Kollégium lakói részére, a tevékenységeinek elősegítésére.

Pályázatra jogosultak köre:
A pályázaton részt vehet minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(továbbiakban: BME) Gépészkari Hallgatói Képviselete (továbbiakban: GHK) által nyilvántartásba
vett öntevékeny csoport, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói,
doktoranduszai, a Kármán Tódor Kollégium lakói.

Pályázat feltételei:
Pályázaton minden olyan öntevékeny csoport, hallgató, doktorandusz, kollégista részt vehet, aki a
BME Gépészmérnöki Karán, vagy ahhoz köthetően




szakmai, tudományos,
közösségi, művelődési,
sport és testedzési,

tevékenység köré szerveződő feladatokat lát el, amelyek elősegítik a Műegyetemi közösségi és
kulturális életet, ápolják a hagyományokat, vagy olyan gépész szakmai és tudományos
tevékenységek, amelyekben kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek, továbbá hozzájárulnak a
hazai műszaki felsőoktatás sikeréhez.

Pályázás menete:
Pályázni a mellékelt nyomtatvány kitöltésével lehet, elektronikus és papír alapon történő együttes
benyújtással. A pályázati adatlapot elektronikus formában a mugep.info+palyazat@gmail.com email címre szükséges elküldeni, illetve a BME GHK fogadóidejében papír alapon leadni a Kármán
Tódor Kollégium HÖK Tömbjében található hallgatói irodában.
Az adott hónap 5. napjáig papír alapon és elektronikusan is beérkezett pályázatokat a MŰGÉP
Egyesület elnöksége bírálja el minden hónap 15. napjáig. A pályázat benyújtása folyamatos 2017.
december 5-ig bezárólag.
A pályázat utófinanszírozású.
A pályázat legfőbb bírálási szempontja, hogy a megvalósítandó tevékenység révén minél több
embert mozgasson meg rendszeresen, az igényelt eszköz, szolgáltatás segítségével, vagy egyedi,
kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenység legyen, illetőleg egyezzen a MŰGÉP Egyesület kitűzött
céljaival.
Pályázat időszak kezdete:

2017. január 10.

Pályázat leadásának határideje:

adott hónap 5. napjáig

Pályázat eredményének kihirdetése:

adott hónap 15. napjáig e-mailben

Pályázati időszak vége:

2017. december 5.

1211 Budapest, Szérűraktár út 2/G. - Levelezési cím: 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17.
mugep.info@gmail.com - Adószám: 18846759-1-43 - Bankszámlaszám: 10401196-50526752-54671001

Nem a kiírás (formai vagy tartalmi) szerint benyújtott, vagy a pályázat határidejének lejárta után
benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Valótlan tartalmú pályázat esetén a
pályázó a pályázatból való kizárással büntethető.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a mugep.info@gmail.com címre küldött e-mailben lehet
feltenni. A felszólalási szándékot a pályázat elbírálása ellen az értesítéstől számított 15 napon
belül a mugep.info@gmail.com címre küldött e-mailben lehet jelezni.
A pályázatokat a MŰGÉP Egyesület a saját hatáskörben bírálja el, fenntartva a jogot, hogy a
pályázó személyes adatainak védelme mellett, a pályázat szakmai bírálására vonatkozóan külső
szakértőket kér fel.
Budapest, 2017. január 6.
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