Pályázati lehetőség az AXA kutatástámogatási alapítványánál
Az AXA Biztosító anyacége 2008-ban százmillió eurós alapot hozott létre a világban folyó alapkutatási
tevékenység mecénási jellegű támogatására, amit öt év alatt terveznek szétosztani a legkiválóbb
pályázatokra. Sem földrajzi, sem tudományterületi kvóta nincs a pályázatok befogadásánál és bírálatánál,
azonban kitétel, hogy a tudományos munkának – „ha már egyszer biztosító adja a pénzt” – a kockázatok
kutatásával kell összefüggésben lennie.
Ezt a megkötést azonban igen tágan kell értelmezni, hiszen a környezettel, az emberi élettel és a
társadalmakkal kapcsolatos veszélyhelyzetek egyaránt szóba jöhetnek, így például:
környezeti veszélyforrások,
egészségügyi kockázatok,
járványveszély,
függőség, szenvedélybetegség (játék, alkohol, drog, stb.),
öregedés és az ezzel járó kockázatok,
biztonsági és biztonságpolitikai kihívások,
szocio-ökonómiai kockázatok (minden, ami felelős döntést igénylő helyzetet teremt).
Az orvostudományi kutatások esetében viszont tudni kell, hogy klinikai kutatásra nem lehet pályázni, csak
az ezt megelőző munkákra!
Jelenleg a posztdoktori kategóriában pályáztathatja az egyetem kutatóit. Évente maximum 2 kutatóval
lehet pályázni, a pályázat 2 éves periódusra szól (részletek a csatolt fájlban). Egy intézmény egy kutatóval
csak egyszer pályázhat, valamint egy kutató csak egy intézmény alkalmazásában pályázhat. Évente
átlagosan 30 pályázat kapja meg a támogatást, a 2011-ben kezdődő 2 éves periódusra maximálisan
120 000 € vehető igénybe. A legtöbb nyertes francia, őket követik az angolok és a svájciak. A fő szempont a
tudományos kiválóság, valamint a projekt innovatív karaktere, az AXA filozófiája pedig az, hogyha egyszer a
támogatást megítélte, utána maximális szabadságot ad a kutatónak a projekt megvalósításához.
Posztdoktori pályázatoknál a fogadó intézmény számára kötelező előszelekciót végezni, legkésőbb
szeptember 5-ig meg kell neveznie a pályázóit (a pályázatok leadási határideje az Egyetem részéről október
3.). Ennek érdekében a TTI szeretné felmérni a pályázati érdeklődést, és segíteni a pályázókat.
A jelentkezés online felületen keresztül történik a következő weboldal megfelelő aloldalán:
www.axa-research.org. Emellett kérjük, hogy augusztus 5-ig jelezzék pályázati szándékukat Rab Máté,
DE TTI üzletfejlesztési menedzsernél is! Kérdéseikkel, kérjük, keressék őt bizalommal (elérhetőség:
+36 30 381 0830, rabm@med.unideb.hu)!
Érdemes az egész weboldalt áttanulmányozni, minden kérdésre megtalálhatóak fent a válaszok, de
természetesen mi is állunk szíves rendelkezésére!
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