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Mindennek alapján tehát azt javaslom, hogya FEFA következő pályázati fordulójának 
kiírásait némileg módosítva. írjanak ki pályázatot f5iskolák egyetemmé fejlesztésére, illetve 
a kétéves általános képzés kísérleti megszervezésére olyan érettségizetteknek, akik még nem 
döntötték el, hogy milyen szakirányban tanuljanak tovább fels5fokon. 

Kozma Tamás 

TUDOMÁNYOS KUTATÁS 

A Világbank és a Magyar Állam által aláírt "Emberi Er5forrás Fejlesztési Program" kölcsön
egyezmény az OTKA-nak (Országos Tudományos Kutatási Alap) 19,3 millió US dollárt 
biztosít az 1991-96-os id5szakra mi1szerközpontok támogatására, információs infrastruk
túra programra és fiatal kutatók támogatására. Ehhez a Magyar Állam 33,6 US dollárnak 
megfelel5 forintösszeg kiegészít5 támogatást biztosít. E program alkomponenseinek pénz
elosztása a következőképpen történik 

Mi1szerközpontok támogatására. egyedi, közhasznú mílszerek beszerzésére az OTKA 
Bizottság 1991 júniusában pályázatot hirdetett. A pályázatok értékelésére az OTKA Bi
zottság mílszer bíráló bizottságot hozott létre, melynek tagjaira és a pályázatokat elbíráló 
szakreferensekre az OTKA szakterületi kollégiumai tettek javaslatot. A kb. 20 [(ss mi1szer 
bíráló bizottságban az illetékes tárcák képvisel5i is részt vettek megfigye15ként. Az OTKA 
bizottság a mílszer bíráló bizottság javaslata alapján 1992. július 10-én döntött arról, hogy 
a közhaszn ú mérések biztosítása érdekében az egyes intézmények milyen mi1szer-támogatás
ban részesülhetnek 

Az információs hálózat b5vítésére biztosított kölcsön és az azt kiegészít5 hazai forrás 
felhasználásáról az információs infrastruktúra fejlesztési program (IIFP) kuratóriuma dönt. 
A világbanki kölcsön erre az alprogramra es5 összegének felére az IIFP pályázatot írt ki 1992. 
szeptember 30-i határid5vel. A pályázatok értékelése két hónapon belül megtörténik, hogy 
a beszerzések megindulhassanak. A kölcsön második felére várhatóan 1993-ban írnak ki 
pályázatot. 

A fiatal kutatóknak a hazai forrásból történ5 támogatására az OTKA bizottság kétszer 
hirdetett pályázatot: 1991. október l-jei és 1992. május 30-i határid5kkel. A pályázatok 
elbírálása az OTKA tematikus pályázatainál alkalmazott mechanizmus szerint történik. A 
világbanki kölcsön fiatal kutatók támogatására biztosított összegének felhasználására kiírt 
pályázati felhívásra várhatóan 1993-ban és 1994-ben kerül sor. 

A biztosított összegek tervezett felhasználási menetrendje a felsorolt három programnak 
megfelel5en a következő. , 

A nemzeti tudományos mi1szer hálózat keretében mílködő mílszerközponti és egyedi 
közhasznú mílszereknek a világbanki kölcsön és a hazai forrás terhére történő beszerzése 
1992 második felében és 1993-ban megtörténik 

Az IIFP -re biztosított világbanki kölcsön felhasználása két részben történik: 1992 második 
felében és 1993-ban, valamint 1993 második felében és 1994 elején. 

A fiatal kutatók világbanki kölcsönb51 történ5 támogatására legkevesebb két felhasználási 
periódust tervez az OTKA Bizottság: 1993-ban és 1994-ben. 
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