A M agyar Tudom anyos A kadem ia es az Erdelyi M uzeum Egyesulet
reszletes egyuttm ukodesi szerzodese a 2003. evre

Az MTA es az EME kozott megkotott megallapodas ertelmeben az alabbi
szerzodes reszletesen rogziti a 2003. evi akademiai tamogatasokat. A
tamogatasok palyazatokon alapiilnak, lebonyoh'to az MTA reszerol az Arany
Janos Kozalapitvany Hataron Tub Magyar Tudomanyos Kutatasert
Szakkuratorium, illetve reszben a Domus Hungarica Scientiariiim et Artium
program.
I.

Az Arany Janos Kozalapitvany 2002/2003 as tanevben palyazati alapon
az alabbi tamogatasi kereteket biztositja:
Az erdelyi magyar tudomanyos elet fejlesztesere,
tudomanyos utanpotlas biztositasara
(fiatal kutatoi osztbndij, egyeni, illetve csoportos kutatoi osztondij
felosztasban): 16 027 000 Ft.
Akademiai kutatballomas halozat fenntartasara,
erdelyi tudomanyos muhelyek tevekenyseRere,
(kiemelten a Szabo T. Attila Nyelvi Intezet tamogatasara) 7 500 000 Ft.
EME palyazatokra
A fentieken kiviil, az EME szempontjait figyelembe veve, osszesen 19
millib Forint tamogatast juttat el elkiilonitetten az EME kiilonbozo
palyazataira.
1. Az EME kereteben tbrteno tudomanyos utanpotlas
biztositasara
Csoportos kutatdi osztondij: 6 800 000 Ft.
2. Intezmenyfejlesztesre, stmkturalis tamogatasra, illetve
akademiai kutatdallomas haldzat feileszlesztesere
EME tudomanyos kutatdintezetenek, tudomanyos
muhelyek tamogatasa: 5 000 000 Ft.
3. Konyvkiadas, folvoirat megielentetes tamogatasara
Kbnyvkiadas tamogatasa: 6 720 000 Ft.
Konferenciatamogatas: 500 000 FT.

II.

A ket fel elozetes egyeztetese alapjan az Arany Janos Kozalapitvany
hataron tuli magyar szakkuratdriuma uj tamogatasi formakkal a 2003. evi

palyazati kii'rasoknal egyarant figyelembe veszi az EME kutatointezetenek
es kutatasszervezoi tevekenysegenek tamogatasi igenyeit. Ezt az elso ket
evhez hasonloan egy "EME-csomagban" benyujtott intezmenyi palyazat
formajaban kesziti elo majd az Egyesiilet elnoksege.
Az EME a 2003-2004. evi akademiai palyazati keretek kozt a kdvetkezo
celokra nyujthat be palyazatokat; - az EME kutatointezetenek mukodesi
tamogatasara (beleertve az intezeti munkatarsak osztdndijalapjat, az
intezet munkatarsai altal keszitett keziratok, tudomanyos kiadvanyok
megjelentetesenek, illetve a rendezvenyeknek a koltsegeire vonatkozo
igenyeket); - az EME kutatointezeteben folyo kutatasok egyeni, i^usagi
es csoportos palyazatai alapjan elnyerheto tamogatasokra; - a Szabo T.
Attila Nyelvi Intezet az akademiai kutatoallomas-programban elnyerheto
tamogatasra.
III.

A ket fel elozetes megallapodasnak megfeleloen 2003-tol kezdodoen a
Domiis-osztbndij program kereten beliil erkeznek az EME-bsztdndijasok.
A ket fel a fiatal kiitatoi osztondijaknal (Domus es Arany Janos
osztondijak eseteben egyarant) a doktori fokozattal mar rendelkezo, vagy
kozvetleniil a doktori dolgozat befejezese, megvedese elott alio,
publikacioikkal mar bizonyitott fiatal palyazokat reszesiti elonyben.

IV.

A ket fel - az Erdelyi Magyar Tudomanyegyetemmel (EMTE) es a
Sapientia Alapitvannyal egyiittmukodve osszehangolja szekelyfoldi
kiitatasi tamogatasi elkepzeleseket.

V.

Az MTA tamogatja egy kdzos, EMTE, EME altal kozosen miikodtetett,
fejlett internetes konyvtar-, es adatbazis kapcsolatokkal rendelkezo
intezmeny
kialakitasat.
Az
Orszagos
Szechenyi Konyvtarral
egytittmukodest osztonoz e cel gyakorlati megvalositasa erdekeben.
Budapest, 2003.aprilis 14.

J V ^ i.
az Erdelyi Muzeum Egyestilet
elnoke

Vizi E. Szilveszter
a Magyar Tudomanyos Akademia
elnoke

