PÁLYÁZATI ADATLAP
Kitöltési útmutató:
-

Ne lépje túl a megadott karakter-, vagy oldalszámot! A karakterszám a szóközökkel együtt értendő.
A4-es oldalon, Arial 12-es betűmérettel dolgozzon, 2 cm-es margóval, szimpla sorközzel!
Az információt a kérdések sorrendjében kell megadni!
Kérjük, minden szükséges információt adjon meg és jól áttekinthető módon állítsa össze a
dokumentumot, hogy ezzel is elősegítse az értékelési folyamatot.

Kötelező Mellékletek:
-

30 napnál nem régebbi eredeti bírósági bejegyzés másolata
Alapító okirat vagy alapszabály (eredeti)

-

2. melléklet: költségvetési tervezet
3. melléklet (szervezet) nyilatkozata

A. rész – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A/1. A pályázó szervezet bemutatása
A szervezet hivatalos neve
A szervezet rövid neve
A szervezet típusa
Bírósági bejegyzés helye és
ideje
Nyilvántartási szám
Postai cím
Adószám
Állandó munkatársak
száma
Éves bevétel (előző
adóévre vonatkozóan)
Honlap
Email-cím
A szervezet rövid leírása,
céljainak, struktúrájának és
fő tevékenységeinek
bemutatása (max. 1500
karakter)

A/2. Kapcsolattartás
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó beosztása
Kapcsolattartó e-mail címe
Kapcsolattartó
telefonszáma
A/3. A projekt legfontosabb adatai
A projekt címe
A projekt helyszíne
A projekt időtartama
hónapban (max.12 hónap)
A projekt teljes
költségvetése forintban:
A megpályázott
hozzájárulás összege
forintban – max. 90%
Részesült-e a pályázó szervezet az Európai Bizottság „Raising public awareness of development issues
and promoting development education in the European Union” című,
EuropeAid/160048/DH/ACT/Multireferencia számú 2018-os pályázati kiírásán támogatásban?
⃝ Igen.
⃝ Nem.
Amennyiben válasza igen, nem nyújthat be pályázatot jelen kiírásra.

B. rész – A PROJEKT
B.1. A projekt rövid bemutatása magyarul (max. 1500 karakter)
Kérjük, írja le röviden a projektjét, mutassa be céljait, a tervezett tevékenységeket, a célcsoportokat
és a főbb indokokat, hogy miért ezt a projektet támogassuk!
B/2. A projekt rövid bemutatása angolul (max. 1500 karakter)
Kérjük, írja le röviden a projektjét, mutassa be céljait, a tervezett tevékenységeket, a célcsoportokat
és a főbb indokokat, hogy miért ezt a projektet támogassuk!
B/3. A projekt részletes leírása (max. 2 oldal)
B/3.1. Miért fontos a projekt?
Kérjük, írja le a projekt hátterét és hogy miért fontos ez a projekt (a kiírás céljai szempontjából, a
célcsoportok szempontjából és a tevékenységek társadalmi szektora szempontjából)

B/3.2. Koordináció és Együttműködések és Együtthatások

Kérjük, írja le, hogyan kapcsolódik a projekt más, folyamatban lévő kezdeményezésekhez a projekt
helyszínén (pl. szinergiák keletkezése, koordináció) és hogy a hasonló (helyi, nemzeti, vagy európai
szintű) kezdeményezésekkel való együttműködést hogyan fogják előmozdítani. Térjen ki a projekthez
kapcsolódó fő szereplőkre is.
B/3.3. A projekt leírása (min. 1 oldal)
Az alábbiak figyelembevételével töltse ki a táblázatot!
- A tervezett tevékenységeket csoportosítsa max. 3 elérendő eredmény köré.
- Az eredmény a célcsoport(ok) számára jelentkező előny, vagy haszon – pl. tudatosság, tudás, megértés,
stb.
- A tevékenység olyan kezdeményezés, amely eredmény eléréséhez vezet.
- A célcsoport(ok) emberek olyan csoportja(i), amely(ek)et az eredményekkel el tudunk érni. Kérem, írja le
a célcsoportokat és becsülje meg létszámukat is. (pl. általános iskolás tanulók – kb. 250 fő)
A projekt fő célja
Eredmény 1

Eredmény 1

Eredmény 1

Tevékenységek

Tevékenységek

Tevékenységek

Célcsoport(ok)

Célcsoport(ok)

Célcsoport(ok)

B/3.4. Innováció és hozzáadott érték

Kérjük, írja le a projekt hozzáadott értékét – pl. innovatív módszerek és eszközök, amelyeket valóban
használni fognak; kipróbált és bevált módszerek (jó gyakorlatok) felhasználása új kontextusban; a
célcsoportok tudatosságának növelése, stb.

B/3.5. A projekt időbeli fázisai

Kérjük, írja le a projekt végrehajtásának fő fázisait. Szükség esetén táblázatba is foglalhatja a projekt
időbeli lefutását.
C. A pályázó szervezet tapasztalata (max. 2 oldal)
C/1. A szervezet folyamatban lévő, vagy korábban végrehajtott projektjei
Kérjük, az alábbi táblázat kitöltésével írja le röviden a szervezet tapasztalatait hasonló típusú
tevékenységek végrehajtásában. Az elmúlt 3 év 3 legrelevánsabb tapasztalatát írja le!

A projekt címe

A projekt rövid leírása (helyszín, időtartam,
célcsoportok, tevékenységek és elért vagy várt
eredmények). Ha a projekt már lezárult, írja le a
fő eredményeket/tanulságokat.

D. – alternatív megvalósítási tervet

Anyagi források és a
projekt összköltségvetése
(ha a projekt
támogatásban részesült,
írja le a támogató nevét)

