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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az Olasz Kultúrintézet közzéteszi az olasz Külügyi és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium 

pályázati felhívását, amely alapján 2021-ben is lehetőség nyílik legfeljebb 8, magyar 

állampolgársággal rendelkező szakember (egyetemi oktató, klinikai- vagy kutatóintézet, 

kulturális intézmény munkatársa) rövid olaszországi tanulmányútjának támogatására. 

A tanulmányút kizárólag olasz állami intézményben (egyetem, kutatóintézet, kulturális 

intézmény) valósítható meg, 2021. május 15. és 2021. november 15. között. 

Szükséges dokumentumok (olasz, esetleg angol nyelven benyújtva): 

1. Olasz, esetleg angol nyelven kitöltött, aláírt olasz nyelvű űrlap (űrlap letöltése) 

2. Hivatalos, dátummal és aláírással ellátott, fejléces papíron írt meghívólevél az olasz 

egyetemtől vagy kulturális intézménytől, amely tartalmazza a tanulmányút pontos 

időpontját 

3. A meghívott elfogadólevele fejléccel ellátott papíron, dátummal és aláírással 

4. A pályázó szakmai önéletrajza 

5. A kérelmező érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének a másolata 

6. A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató megismérését és a személyes adatok 

kezelésének elfogadását igazoló aláírás (tájékoztató letöltése) 

7. Egyéb, a pályázathoz kapcsolódó, a pályázó által fontosnak tartott kiegészítő 

dokumentáció. 

8.  Adatlap – kizárólag Word formátumban fogadható el! (adatlap letöltése) 

 

A jelentkezés módja: 

• elektronikus úton: borsestudio.iicbudapest@esteri.it 

vagy 

• postai úton: Olasz Kultúrintézet, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8. 

 

mailto:iicbudapest@esteri.it
https://iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/resource/doc/2021/03/modulo_per_richiedenti_stranieri.pdf
https://iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/resource/doc/2021/03/informativa_sul_trattamento_dei_dati.pdf
https://iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/resource/doc/2021/03/foglio_dati.pdf
mailto:borsestudo.iicbudapest@esteri.it
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Mindkét esetben a dokumentumok másolatát kérjük benyújtani, elektronikus jelentkezés esetén 

pdf formátumban szkennelve. Az adatlapot word fájlként kérjük mellékelni. A jelentkezéshez 

szükséges eredeti dokumentumokat a nyertes pályázóknak 5 évig meg kell őrizniük. A 

meghívólevélben feltüntetett időpont utólagos módosítására nincs lehetőség. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 14. 

 

Az Olasz Kultúrintézet a beérkezett pályázatokat továbbítja az olasz Külügyi és Nemzetközi 

Együttműködési Minisztériumba, ahol megtörténik a nyertesek kiválasztása. A pályázókat az 

Olasz Kultúrintézet értesíti az eredményről. 

 

A támogatásban részesülő nyertesek az első hat napra 120 euró/nap, a hetedik és a nyolcadik napra 

93 euró/nap hozzájárulást kapnak, az esetleges további napokra nem jár támogatás. A támogatás 

összegét az Olasz Nagykövetség fogja utalni a nyertes pályázók által megjelölt számlára.  

 

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY MIVEL A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA AZ OLASZ 

KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBAN TÖRTÉNIK, AZ OLASZ KULTÚRINTÉZET A SZŰK HATÁRIDŐK MIATT NEM 

TUDJA MINDEN ESETBEN GARANTÁLNI, HOGY A PÁLYÁZAT ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS A 

KIUTAZÁST MEGELŐZŐEN MEGÉRKEZZEN. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT AZ OLASZ NAGYKÖVETSÉG 

UTALJA ÁT A NYERTES PÁLYÁZÓ SZÁMLÁJÁRA, AMELY KIFIZETÉS AZ UTAZÁST KÖVETŐEN IS 

TÖRTÉNHET. KÉRJÜK, HOGY PÁLYÁZATUKAT A FENTIEK TUDOMÁSULVÉTELÉVEL NYÚJTSÁK BE. 
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