PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szakmai-továbbképzési ösztöndíj: támogatás nemzetközi szervezetben való részvételhez
2022. évi ESDR tagdíj támogatási pályázat
A pályázat célja: A bőrgyógyászat / nemigyógyászat / kozmetológia területén kutató szakemberek
ismereteinek, nemzetközi eredményekkel kapcsolatos tudásának bővítése; a hazai eredmények
nemzetközi megismertetésének támogatása, a magyar dermatológia és a Magyar Dermatológiai Társulat
képviselete a nemzetközi tudományos közéletben.
A pályázaton elnyerhető támogatás: támogatás a pályázó egy éves (2022. évi) tagdíjához az ESDR
(European Society for Dermatological Research) nemzetközi szervezetben, a pályázó által vállalandó
önrész befizetése mellett.
Önrész: 1.000 Ft
A támogatás formája: ösztöndíj - vissza nem térítendő támogatás.
A pályázók köre: MDT tagok, a költségkeret erejéig
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
- nem a Magyar Dermatológiai Társulat tagja
- a Magyar Dermatológiai Társulat tagja, de MDT tagdíjhátralékkal, vagy korábbi pályázatról
visszamaradt önrész-tartozással rendelkezik (2022. évre és/vagy visszamenőleg) a pályázat
benyújtásakor.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 13. hétfő
A pályázat tartalmi elemei:
Minden pályázónak:
1. Támogatás igénylő kérelem („Kérelem külföldi szervezet tagdíj támogatására - 2022. évi tagdíjra”
c. űrlap, online kell kitölteni itt: https://forms.gle/gcbwNTwMAZ3gggK36 )
2. Támogatás igénylő kérelemhez kötelezően emailben beküldendő mellékletek (csak akkor, ha a
pályázó korábban még nem volt ESDR tag!!):
friss szakmai önéletrajz angol nyelven (ha korábban még nem volt ESDR tag),
új jelentkező esetén tanszékvezető/ intézetvezető támogatói véleménye (ha korábban még nem
volt ESDR tag)
Fontos: Az MDT-hez benyújtott, sikeres ösztöndíjpályázat az ESDR-be való egyéni belépést nem
helyettesíti, a támogatott pályázókat az ehhez szükséges lépésekről külön is tájékoztatjuk.
A pályázat benyújtásának módja: az online űrlap kitöltésével, és új jelentkezők esetén a mellékletek
beküldésével elektronikusan mdtszeged@gmail.com címre, legkésőbb 2021.12.13-ig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 9. péntek.
A sikeres pályázók ESDR-tagdíját az MDT utalja egy összegben (ösztöndíj támogatás +önrész) az ESDR
felé, az ESDR által az éves tagdíjbefizetésre megszabott határidőig. Ezért a pályázók önrészének (1eFt)
legkésőbb 2022. január 13-ig meg kell érkeznie az MDT bankszámlájára. (Az MDT tagdíjat 2022. évre
és visszamenőleg is már a pályázat benyújtásának időpontjáig be kell fizetni. Az ESDR önrészt legkésőbb
az elbírálás alapján történő kiértesítést követően, 2022. január 13-ig kell befizetni banki átutalással vagy
személyesen készpénzben az MDT-nek.)
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A formailag nem megfelelő pályázatokat a Társulat nem tudja elfogadni és értékelni.
Formailag nem megfelelő pályázatnak tekintendő:
- a határidő után benyújtott,
- a támogatás igénylő kérelem (online űrlap) nélkül érkezett,
- a hiányosan kitöltött,
- pontatlanul kitöltött,
- a kötelezően csatolandó mellékletek nélkül benyújtott, (csak új jelentkezőknél kell mellékleteket küldeni)
- a kötelezően csatolandó mellékleteket hiányosan benyújtott pályázat.
Kérdés esetén érdeklődni lehet az MDT Irodánál: mdtszeged@gmail.com
Az MDT tagdíj és az ESDR önrész befizetése (egyszerre is történhet, akár az EADV önrésszel együtt
is.) Eddigi befizetéseit az MDT honlapján ellenőrizheti: http://www.derma.hu – bejelentkezés)
1. Banki átutalással: Magyar Dermatológiai Társulat 11708001-20025304 (OTP Bank)
2. Személyesen készpénzzel: a budapesti MDT Titkárságon (1085 Budapest, Mária u. 41.)
3. Online bankkártyás befizetéssel az MDT honlapon (>>, A tagdíjat/önrészt felhasználó nevével,
jelszavával történt belépést követően kényelmesen, gyorsan befizetheti az OTP SimplePay alkalmazás
használatával, biztonságos felületen.)
Banki átutalás esetén mindig kérjük feltüntetni a közlemény rovatban: "MDT tagdíj/ESDR önrész és
a megfelelő évszám", illetve ha az utalást végző számlatulajdonos neve nem egyezik a tagéval, akkor
annak a tagnak a nevét is, akinek a javára az utalás történik. (Pl: Dr. Pályázó Éva MDT2022+
ESDR2022”)
A tagdíj/önrész befizetésekről minden esetben számla készül. Befizetés előtt kérjük, ellenőrizzék a
derma.hu-n, hogy a számlázási adataik aktuálisak, ki vannak-e töltve a tagsági adatlapon. A számlát külön
kérésre postai úton eljuttatjuk Önökhöz. Amennyiben erről nem nyilatkoztak előzőleg, úgy a számlát a
Magyar Dermatológiai Társulat 1085 Budapest, Mária u. 41. szám alatt található irodájában őrizzük, és
itt személyesen átvehetik hétfőtől péntekig 8-tól 15.30-ig. Megértésüket köszönjük! MDT Vezetőség
Tagsági ügyekkel kapcsolatos további információ: MDT Iroda (E-mail: mdtszeged@gmail.com)
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