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PÁLYÁZATI ADATLAP
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016
pályázathoz

- Pályázó neve: Kék Madár Alapítvány
- Pályázat elnevezése: Kincsestár őseinktől örökségbe
- Pályázandó cél:
I. A magyar nemzeti értékek elkövetkező generációk számára való megőrzése, gyűjtése.
- Pályázó szervezeti típusa:
civil szervezet

Kelt: Veszprém, 2016.07.07

II. A pályázó adatai
Pályázó adatai:
- Név: Kék Madár Alapítvány
Székhely:
- Irányítószám: 8200
- Település: Veszprém
- Utca, házszám: Halle u. 10.
Levelezési cím:
- Irányítószám: 8200
- Település: Veszprém
- Utca, házszám: Halle u. 10.
- Bírósági, vagy cégbírósági nyilvántartásba vétel határozat száma, helye, dátuma: Pk. 60 061/1991/2.
118. szám Veszprém 1991. március 6.
Képviseletre jogosult adatai
- Pályázó hivatalos képviselőjének neve: Ernei Tamás
- Beosztása: alapítványi elnök
- E-mail: ernei.tamas@upcmail.hu
- Telefonszáma: +36302981100
- Címe: 8200 Veszprém, Halle u. 10.
A megvalósításért felelős személy:
- Neve: Jegesné Rémesi Irén
- Beosztása: Programvezető
- E-mail: kekmadarike@gmail.com
- Telefonszáma: +36204177075
- ÁFA visszaigénylésre jogosult: nem
- A támogatást igénylő szervezet bankszámla száma: 10200713-48012047-00000000
- A számlát kezelő pénzintézet megnevezése: K&H Bank
- Adószám: 19261540-1-19

III. Pályázat részletezése
A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetése: A Kék Madár
Alapítvány a veszprémi Báthory iskolában működő Kék Madár Személyközpontú Pedagógiai Program
működését támogatja, segíti. A program egyik alapértéke a magyar népi hagyományok tiszteletének és
megőrzésének közvetítése a gyerekek felé, és az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítása, illetve a
közvetlen környezetünk nemzeti értékeinek felkutatása, megismertetése. Meghatározó szerepet töltenek
be a népi hagyományokhoz kapcsolódó közös ünnepeink, melyek jelentősen segítik a közösséghez
tartozás érzését is. A kék madaras programok projektformában, témanapokban, témahetekben jelennek
meg. Az ünnepek, hagyományok közös rendezvényei a gyerekekkel, szülőkkel való együttműködésre
épülnek. Ezek a projektek, témanapok fontosak tanítványaink számára is, részei a napi beszélgetéseknek,
jó érzés felmutatni az egész kék madaras csapat színe előtt egy- egy közösség erejét, összetartását,
kreativitását. Így válnak örömmé, valódi ünnepekké rendezvényeink. Célunk minél több élményszerű
ismeret szerzése a népmeséről, népzenéről, néptáncról, népi kultúráról, kézművességről minél több
forrásból, és ezáltal képessé válnak a gyerekek mások számára is bemutatni ezeket.
A foglalkozások ennek megfelelően zajlanak sok-sok alkotó tevékenységgel. A népi művészetek mellett
a többi képzőművészeti, zeneművészeti és táncművészeti stílusok is helyt kapnak.
Fejleszteni kívánt készségek:
&#8226; önálló Internet és könyvtárhasználat anyaggyűjtés céljából
&#8226; együttműködés csoportokban
&#8226; problémamegoldás
&#8226; manuális készségek fejlesztése
&#8226; beszédkészség, kommunikáció fejlesztése beszámolók során
&#8226; a magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése
&#8226; kreativitás fejlesztése
&#8226; mozgáskultúra, koordináció fejlesztése
Tevékenységek, feladatok
1: Szüret - Szent Mihály nap, Népmese nap, Zenei világnap 2016. szept. 26-30.
2: Márton-nap és Tökhét 2016. nov. 7-11.
3: Téli ünnepkör &#8211; Advent 2016. nov. 30 - dec. 20.
4: Kalandozások a népmese és a népzene birodalmában, a Magyar Kultúra Napja: 2017. jan. 16-25.
5: Kalandozások a népi mesterségek és a néphagyományok birodalmában: 2017. febr. 6-10.
6: Kalandozások a néptánc és a harcművészet birodalmában: 2017. március 6-10.
Záró rendezvények: Április
Gála-műsor a magyar kultúra értékeinek bemutatása
Kiállítás: Kék madaras jelenlegi és volt diákok-szülők-pedagógusok alkotásaiból
2016/17 - es év sikeres diákszerzője és Fotó-pályázat -Témája: Környezetünkben fellelhető nemzeti
értékek bemutatása - felső tagozatos diákoknak
Pályázatainkat megnyitjuk két határunkon túli testvériskolánk számára is - Bezdán- Testvériség-Egység
Általános Iskola és Sepsiszentgyörgy Váradi József Általános Iskola
Rendszeresen családi kirándulásokat szervezünk a környék nemzeti értékeinek megismerése céljából,
ezeken a kirándulásokon mi magunk is felfedezünk egy-egy olyan értéket, amit méltónak tartunk
beemelni a Veszprém Megyei Értéktárba, ezekre javaslatokat is teszünk.
A programsorozatban résztvevő gyerekek tematikus füzetet kapnak, mely az adott témanapokhoz
kapcsolódóan nyújt kiegészítő információkat és játékos feladatokat, melyek segítségével

ráhangolódhatnak az egyes programokra, és feleleveníthetik élményeiket, tapasztalataikat.
A tevékenységek során szorosan együttműködünk a Laczkó Dezső Múzeummal, az Agóra Veszprém
Városi Művelődési Központtal, a Veszprémi Művészetek Házával, a Szilágyi Erzsébet Keresztény
Általános és Alapfokú Művészeti
- Projekt befejezése: 2017.04.30

III/2. Pályázat ütemezése
- Kezdet: 2016.09.26
- Befejezés: 2016.09.30
- Tevékenység: Szüret - Szent Mihály napja, Népmese napja, Zenei világnap 2016. szept. 26 - 30.
Interaktív beszélgetés Szt. Mihály napjáról, Szt. Mihály nappal kapcsolatos szólások, közmondások,
néphagyományok gyűjtése a nap folyamán, szüreti népi játékok, szüretelés, must készítése, kézműves
foglalkozások (kötélverés, kosárfonás), szüreti dalok, hangszerbemutató - Tönköly zenekar, táncház
A népmese napjához kapcsolódóan rjz- és bábkészítő pályázat a gyerekeknek, népmese dramatizálás

- Kezdet: 2016.11.07
- Befejezés: 2016.11.11
- Tevékenység: Márton-nap és Tökhét 2016. nov. 6-11.
Interaktív beszélgetés a Márton napi népszokásokról, Márton nappal kapcsolatos szólások,
közmondások, mesék, néphagyományok gyűjtése, népi mesemondó meghívása, kézműves foglalkozások
(krumplipuska, csuhébaba készítése), táncház, ügyességi feladatok népi játékokkal, lámpások készítése,
töklámpás-kiállítás, lámpás felvonulás, rajzverseny-kiállítás

- Kezdet: 2016.11.30
- Befejezés: 2016.12.20
- Tevékenység: Téli ünnepkör &#8211; Advent 2016. nov. 30. - dec. 20.
Beszélgetés a téli ünnepkörről - múzeumpedagógiai foglalkozás, téli népszokások felelevenítése,
ápolása, kézműves foglalkozások ( szalmadíszek, gyertyakészítés, mézeskalácssütés ), mesedélután nép mesemondóval
András-napi népszokások, jóslások, Borbála nap: Borbálaág hajtatása, megfigyelések lejegyzése,
Mikulás-nap, Luca-nap: kotyolás, lucázás, Luca-búza ültetése, pásztorjáték, betlehemezés, regölés,
ajándékkészítések nép kismesterekkel

- Kezdet: 2017.01.16
- Befejezés: 2017.01.25
- Tevékenység: Kalandozások a népmese és a népzene birodalmában, illetve a magyar Kultúra Napja:
2017. jan. 16- jan. 25.
A népmesék jellemzői, mesetípusok, népi gyerekhangszerek, nép játékok készítése, agyagozás,

mesemondás, népzenei előadás, hangszerbemutató, vándormuzsikus meghívása
Farsangi ünnepkör - múzeumpedagógiai foglalkozás
Magyar Kultúra Napja: Alkotó pedagógusok, szülők, gyerekek részére pályázat meghirdetése, kiállítás
szervezése városi szinten. Kincseink tárháza címmel- lehetőséget teremtve nemzeti értékeink egyéni,
sajátos bemutatására.
A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli.

- Kezdet: 2017.02.06
- Befejezés: 2017.02.10
- Tevékenység: Kalandozások a népi mesterségek és a néphagyományok birodalmában: 2017. febr. 6-10.
Kézműves foglalkozások (népi ékszerkészítés fából, bőrből, nemezeléssel, régi mesterségekre utaló
közmondások, szólások gyűjtése, táncház, népi zenekar meghívása - Kőris zenekar

- Kezdet: 2017.03.06
- Befejezés: 2017.03.10
- Tevékenység: Kalandozások a néptánc és a harcművészet birodalmában: 2017. márc. 6-10. Baranta
hagyományos magyar harcművészeti bemutató - Hagyományos viseletek bemutatása, néptáncbemutató,
történelmi zászlók, ősi jelképek, harcművészeti bemutató, foglalkozás, kézműves foglalkozás
(gyöngykaláris, íj- illetve nyílvessző készítése, íjazás, solymász-bemutató, táncház
- Kezdet: 2017.04.11
- Befejezés: 2017.04.11
- Tevékenység: Költészet napja alkalmából Versünnep a családok részvételével, ahol egy-egy magyar
költeményt választva adnak elő egy-egy verset a jelentkező családok. Ez is már hagyományos
rendezvény programunkban.
- Kezdet: 2016.09.01
- Befejezés: 2017.04.21
- Tevékenység: Folyamatos feltáró munka a környék - Veszprém megye - nemzeti értékeinek
felkutatásában a szülők bevonásával, javaslattétel a Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételre.
Mivel rendszeresek a szűkebb-tágabb környezetünkben az egy- és többnapos családi kirándulások,
erdei-, honismereti iskolák, ezért nagyon sok olyan természeti és épített, illetve kulturális, szellemi
értékkel találkozunk, amelyet érdemesnek tartunk az elkövetkezendő generációnak is bemutatni.
Programunk egyik alapvető feltevése, hogy hazaszeretetre csak annak megismerésével lehet nevelni.
A kirándulások, túrák során felkeresünk egy-egy helyszínt, ezekről feljegyzéseket, kincses füzetet,
fotókat készítünk, és bemutatjuk intézményen belül.
Interaktív eszközök ( okos telefon, GPS, tablet) használatával szűkebb környezetünk - Veszprém
városának - nemzeti érékeinek feltérképezése projekt formájában.

- Kezdet: 2017.04.17

- Befejezés: 2017.04.21
- Tevékenység: Záró programsorozat
Gála
2016/17-es tanév sikeres diákszerzője, előadója - bemutatkozás határon túlról is: Környékünk nemzeti
értékei címmel
Fotó- és rajzpályázat kiállítása

IV. Költségvetés, forrásszerkezet

Források:
Forrás megnevezése

Összeg (Ft)

Arány (%)

Saját forrás

0

Igényelt támogatás

1.996.000

100

Forrás összesen

1.996.000

100

Saját forrás összetétele

Összeg (Ft)

Önerő

0

0

Hitel

0

0

Önerő összesen

0

100

0

Arány (%)

Költségelszámolás:
Mennyiség

Nettó (Ft)

ÁFA (Ft)

Elszámolh. (Ft)

Arány (%)

Bérjellegű költségek
22 fő

1.100.000

0

1.100.000

55.11

0

0

0

0

0-

0

0

0

0

6 alkalom

130.000

0

130.000

6.51

0

0

0

0

40.000

16.000

56.000

2.81

150.000

0

150.000

7.52

60 db

60.000

0

60.000

3.01

12 foglalkozás

200.000

0

200.000

10.02

200.000

0

200.000

10.02

100.000

0

100.000

5.01

Bérjellegű költségekhez kapcsolódó járulékok
0Általános üzemeltetési költségek
Utazási költség
Szállás költség
0Kommunikációs költség
1 alkalom
Szerkesztői díj
1 db
Nyomdaköltség
Anyagköltség
Jutalmak, díjak
4 alkalom
Terembérlet
1 alkalom

Összesen

1.980.000

Veszprém, 2016.07.07
................................................................
A pályázó aláírása

16.000

1.996.000

100

A pályázó nyilatkozatai
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtásának
időpontjában a NAV irányában adótartozása, illetve vámtartozása; - a pályázó székhelye és a pályázat
megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában tartozása, továbbá az Európai Unió Tradicionális forrásai
címen tartozása nem áll fenn.
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem az általam vezetett szervezetnek/társaságnak, sem a
tagjainak, tagszervezeteinek, intézményeinek nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt
jogerős határozattal megállapított köztartozása.
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellenem jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
- Hozzájárulok a támogatás tárgyának, megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához.
- Tudomásul veszem, a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési
támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat
ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint
jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak
hozzáférhetnek.
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozik, a közbeszerzési eljárást a támogatott projekt kapcsán lefolytatom.
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek (az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a.) pontja szerint)
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek.
- Az Ávr. 82. § (1) bekezdés a )pontja szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget teszek,a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizetem.
- Vállalom a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátását.
- Tudomásul veszem, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig
támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre illetve visszatartásra kerül, de ettől
függetlenül az érvényes szerződésben szereplő programot határidőre teljesíteni és elszámolni köteles vagyok.
- Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat során létrejött szerzői jogvédelem alá eső szellemi alkotások felhasználási
jogát ingyenesen, területi és időbeli korlátozás nélkül, teljes körűen biztosítom a Földművelésügyi Minisztérium
részére, amely kiterjed a kiadványok, elektronikus anyagok egészének, vagy azok tartalmának felhasználására és
harmadik személynek felhasználás céljából történő továbbadására.
- Kötelezettséget vállalok arra, hogy megjelenítem a Hungarikum Bizottságot és a Földművelésügyi
Minisztériumot, mint támogatót a nyomtatott kiadványok külső, vagy belső címoldalán, hasonlóan az elektronikus
anyagokban is.

- Kötelezettséget vállalok arra, hogy a nyomtatott és elektronikus termékekből dokumentálás céljából 6 db köteles
példányt átadok a beszámolás folyamán a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya részére.
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati felhívásban megfogalmazott kizáró okok
egyike sem vonatkozik a pályázó szervezetre; valamint nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtásával egyben
elfogadom a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeket.
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy haladéktalanul bejelentem, ha a pályázat elbírálásáig,
illetve a támogatási szerződés lejártáig az ügyészség a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését
kezdeményezi, továbbá ha a pályázó szervezetnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezik
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó szervezet rendelkezik a támogatásban
részesítendő tevékenység végzéséhez szükséges, vagy azzal összefüggő jogerős hatósági engedélyekkel/illetve az
engedély a szerződéskötés előfeltételeként benyújtásra kerül, továbbá bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi
körében az adott tevékenység szerepel,engedély nem szükséges.
- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a projekt tulajdonjogot és egyéb más jogosultságot nem
sért, és megfelel a tárgyi támogatásra általában és a pályázat tárgyára konkrétan vonatkozó jogszabályoknak. A
kötelezően betartandó szabványok előírásait kielégíti
- Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy az Ávr. 90. § értelmében a köztartozás vizsgálata céljából a
támogatási jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a kincstár és az állami
adóhatóság, vámhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóságok) jogosultak a kedvezményezett meghatározott
adatainak kezelésére. A támogató, a kincstár és az adóhatóságok között az adatcsere elektronikus úton történik.
- Tudomásul veszem, hogy a Támogató jogosult - az általa meghatározott egyéb esetek mellett - a támogatási
szerződéstől elállni, azt felmondani, illetve támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás visszavonásáról
rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: a) a támogatói okiratban vagy
a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon
belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, b)
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, c) az Ávr. 81 . §-ban meghatározott valamely
körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, d) a
támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jogszabályban, támogatási
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved
- Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltak előzetes - helyszíni és
dokumentumok alapján történő - ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban
illetve a támogatási szerződésben foglaltak megvalósításának szakszerűségét, szabályszerűségét, a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását a Földművelésügyi Minisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami
Számvevőszék, valamint ezek megbízottai a beszámoló benyújtásától számított 10 éven belül nyilvántartás,
valamint a projekt keretében keletkezett dokumentumok alapján és/vagy helyszínen ellenőrizzék.
- Hozzájárulok ahhoz, hogy teljes könyvvizsgálat lefolytatására kerüljön sor a fenti szervezetek vagy megbízottjai
által a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján.
Ezen ellenőrzések a projekt befejezését követő 8 éven belül lefolytathatók.
- Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem, vagy
nem szerződésszerű teljesítése, illetve a támogatási szerződés felmondása, vagy a támogatási szerződéstől való
elállás miatt visszavont támogatás - a Ptk. szerinti kamattal növelt összegének - megfizetésére irányuló követelés
érvényesítése az Ávr. 84. § 2. bekezdés a) pontja szerinti, a Támogató javára szóló azonnali beszedési megbízás

benyújtására vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat(ok) alapján történjen. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazói
nyilatkozat(ok) hiányában a támogatási szerződés nem köthető meg.
- Hozzájárulok a Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: Adatkezelő) részére a pályázatban megadott
adataim kezeléséhez. Adatkezelő adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.
- Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen
hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására. Kijelentem,
hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Veszprém, 2016.07.07
................................................................
A pályázó aláírása

ÁFA NYILATKOZAT
- A pályázó nyilatkozik, hogy: ÁFA visszaigénylésre nem jogosult. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre.

Veszprém, 2016.07.07
................................................................
A pályázó aláírása

Mellékletek
- A véglegesített/kinyomtatott pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
- 1) Aláírt nyilatkozatok
- 2) Civil szervezetek esetében a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napnál nem régebbi igazolás a
pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat eredetiben), illetve államháztartáson
belüli szervezetek esetében elegendő az államháztartási azonosító szám megadása.
- 3) A képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya eredetiben, vagy közjegyző által hitelesítve vagy a
banki aláírás-bejelentő karton másolata a bank által hitelesítve.
- 4) A pályázó számlavezető pénzintézete a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napnál nem régebbi
igazolása a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről, vagy a bank által
hitelesített bankszámlaszerződés másolata.
- 5) az I. támogatási célterület esetében a projekt megvalósításával megbízott civil szervezettel kötött
együttműködési szándéknyilatkozat (2. sz. melléklet).
- 6) a II. támogatási célterület esetében a projekt közös megvalósítására vonatkozó együttműködési
szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet),
- 7) átláthatósági nyilatkozat civil szervezetek esetében.
- A pályázathoz csatolható dokumentumok:
- 1) olyan egyéb dokumentumok, amelyek a pályázat szakértői véleményezését elősegítik (pl. szakmai
kompetenciák, közreműködő partnerek bemutatása, média tevékenység esetén az elérni kívánt célcsoport és annak
nagysága, a megvalósítás időbeli ütemezése, a megvalósításért, vagy az egyes részfeladatok teljesítéséért felelős
személyek és szakmai tevékenységük bemutatása),
- 2) civil szervezet nyilatkozatát arról, hogy a 2015. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését az Országos Bírói
Hivatalnál 2016. május 31-ig letétbe helyezte, illetve azt a saját honlapján is elérhetővé tette (ez utóbbi esetben a
link megadása szükséges).
- 3) A II. célterület esetén a partner szervezet (Értéktár Bizottság) megalakulásáról szóló döntés határozata.

FONTOS!
- véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség!) A véglegesítést követően
a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia és a képviseletre jogosult aláírásával kell ellátnia. Az adatlapot a
kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt 1 eredeti és 1 másolati példányban az elektronikus kitöltő felületen
való véglegesítést követő 3 munkanapon belül a
- Földművelésügyi Minisztérium, Hungarikum Főosztály
- 1392 Budapest, Pf: 279
- egy db zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként kell postára adnia.
- A borítékon kérjük, tüntessék fel a pályázat kódját:
- HUNG-2016 PÁLYÁZAT
- Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati csomagot különös tekintettel a mellékletekre
végén található ellenőrző lista alapján szíveskedjenek összeállítani!

a pályázati adatlap

