
Projekt címe: Arany - Tompa - Petőfi - a magyar irodalom klasszikusai
vándorkiállítás elkészítése
Pályázati azonosító: MKO-KP-1-2017/1-000270
Iktatószám: 2174/2017

Pályázó teljes magyar neve: Budapesti Városvédő Egyesület
Székhely: Magyarország, 1126 Budapest, Szoboszlai u., 2-4. (Budapest)

1/10 Nyomtatva: 2017.03.02 02:53:56

0A program megvalósításához megadott források:

Egyéb támogatás2

Saját forrás1

Összeg (HUF)Rendelkezésre álló források megnevezéseSorszám

Program forrásai a részletes költségterv alapján

1 250 000A program megvalósításának költsége összesen:

600 000Beszerzések, beruházások, felújítások3

650 000Dologi jellegű kiadások2

Személyi jellegű kifizetések1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF1 250 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg1.1.5 A finanszírozás típusa:

2017.12.15.1.1.4 Befejező időpontja:

2017.02.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása1.1.1 A pályázati felhívás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai -
NPF03 - Pályázat ellenőrzése

2174/2017Iktatószám:I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális,
oktatási és kutatási programok támogatása

Tárgy:

A magyar kultúráért és oktatásért - Központi
pályázati felhívás (2017.)

Felhívás:

????Nyilv. szám:Szervezetek nyílt pályázatai program (2017)Program:

19729224-1-4
3

Adószám:Magyarország, 1126 Budapest, Szoboszlai u., 2-4.
(Budapest)

Székhely:

attila.jeney@gmail.comE-mail cím:Budapesti Városvédő Egyesület (H1001694)Név:

Arany - Tompa - Petőfi - a magyar irodalom klasszikusai vándorkiállítás elkészítése

Tompa Mihály (1817– 1868) református lelkész, a XIX. századi magyar irodalom kiemelkedő alkotója
volt. Az 1848-1849 forradalom és szabadságharc idején tábori papságot is viselt, barátság kötötte
Petőfi Sándorhoz  és Arany Jánoshoz. A magyarság az elmúlt évszázadban megtalálta a módját, hogy
méltóképpen emlékezzen irodalmunk három klasszikus költőjére, akinek életútját bemutatva
lehetőség teremtődik, hogy a Kárpát-medence magyarsága a kiemelkedő alkotók műveit megismerve a
nemzeti összetartástudat erősödését érezze. A pályázó, ezért vándorkiállítást készítene a költők gazdag
életművéről. .
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2.3 Törvényes képviselő személyes adatai

http://varosvedo.hu/2.2.16 Honlap:2.2.15 E-mail cím:

+363096421792.2.15 Mobil telefonszám:+363096421792.2.14 Telefonszám:

A pályázó elérhetősége

2-4.2.2.13.b Házszám/Postafiók:2-4.2.2.13.a Házszám/Postafiók:

Szoboszlai u.2.2.12.b Utca:Szoboszlai u.2.2.12.a Utca:

Budapest2.2.11.b Megye/Járás/Régió:Budapest2.2.11.a Megye/Járás/Régió:

Budapest2.2.10.b Település:2.2.10.a Település:

11262.2.9.b Irányítószám:2.2.9.a Irányítószám:

Magyarország2.2.8.b Ország:Magyarország2.2.8.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.2.7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:

A pályázó értesítési címe

2-4.2.2.6.b Házszám/Postafiók:2-4.2.2.6.a Házszám/Postafiók:

Szoboszlai u.2.2.5.b Utca:Szoboszlai u.2.2.5.a Utca:

Budapest2.2.4.b Megye/Járás/Régió:Budapest2.2.4.a Megye/Járás/Régió:

2.2.3.b Település:2.2.3.a Település:

2.2.2.b Irányítószám:2.2.2.a Irányítószám:

Magyarország2.2.1.b Ország:Magyarország2.2.1.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

2.1.10 Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet jogosult:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Érdekvédelmi2.1.9 További tevékenységi területei:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Kulturális2.1.8 Tevékenységi területe:

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil társaság), és az általuk alapított, illetve
fenntartott jogi személyiségű intézmény

2.1.7 A pályázó szervezet működési formája:

????2.1.4 Nyilv. szám:19729224-1-432.1.3 Adószám:

19832.1.2 A pályázó szervezet megalakulásának éve:

Budapesti Városvédő Egyesület2.1.1.b Pályázó teljes neve:2.1.1.a Pályázó teljes neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Budapesti Városvédő Egyesület

1126 1126

Budapest Budapest

1126

Budapest

attila.jeney@gmail.com
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Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

2.5.6 SWIFT kódja:2.5.5 Számlavezető bank neve:

2.5.4 Devizaszámla pénzneme:2.5.3 IBAN (nemz.-i) számlaszám:

2.5.b Számlatulajdonos neve:2.5.1.a Számlatulajdonos neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.5 Banki adatok

2.4.7 E-mail cím:

+363093111052.4.6 Mobil telefonszám:+363093111052.4.5 Telefonszám:

Elérhetősége

elnök2.4.4 Beosztása:

2.4.3.b Utóneve:2.4.3.a Utóneve:

2.4.2.b Családi neve:2.4.2.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.4.1 A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:

Kapcsolattartó teljes neve

2.4 Kapcsolattartó adatai

Igen2.3.4 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

2.3.3 E-mail cím:

+363093111052.3.2 Mobil telefonszám:2.3.1 Telefonszám:

Elérhetősége

2.3.3 Beosztása:

2.3.2.b Utóneve:2.3.2.a Utóneve:

2.3.1.b Családi neve:2.3.1.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Képviselő teljes neve

Ráday Ráday

Mihály Mihály

elnök

+36309311105

radaymihaly@gmail.com

Ráday Ráday

Mihály Mihály

radaymihaly@gmail.com

Budapesti Városvédő Egyesület Budapesti Városvédő Egyesület

HU08117050082009273700000000 HUF

OTP Bank Nyrt. OTPVHUHB
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(Hogyan történik a projekt bemutatása szélesebb körben, milyen lépéseket tesz a pályázó a projekt népszerűsítése, reklámozása érdekében, esetleg további források bevonása
érdekében? A pályázati cél mennyire lehet példaértékű mások számára?)

3.1.6 Kommunikációs terv

(Miben szolgálja a pályázati célt vagy egyéb távlati célokat a fejlesztés? Az eszközök beszerzésének hasznosulása az intézményben; a felhasználók tervezett száma; a beszerzés fejlesztő
hatása a célcsoportra, intézményen belül, szélesebb magyar közösségen belül; a pályázó hogyan valósítja meg a későbbi eszközfenntartási kötelezettséget; mennyire előkészített az
eszközbeszerzés; van-e előzetes árfelmérés, ajánlatok versenyeztetése, stb. Ha a projekt költségvetése nem tartalmaz eszközbeszerzést, akkor ezt írja be: "Nem releváns".)

3.1.5 Eszközbeszerzés költséghatékonysága

(pl. képzésen résztvevők tervezett létszáma, résztvevők igazolt létszáma, a tanfolyamot sikerrel elvégzők száma, a projekt során elkészült termékek, felsőoktatási jegyzet, tanulmány és
ennek tervezett oldalszáma)

3.1.4 Vázolja a projekt várható számszerűsíthető eredményeit

(A pályázó milyen korábbi elméleti és gyakorlati tapasztalatai biztosítják a projekt reális szakmai megvalósíthatóságát?)

3.1.3 A pályázó projekthez kapcsolódó szakmai tapasztalatainak bemutatása

Megvalósítás
vége

Megvalósítás
kezdete

Ország
HelyszíneProjekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

(Indokoltság, a projekt háttere, jelenlegi állapota, a projekt/fejlesztés oka, eredménye, tervezett hatása; a régió helyzete, a helyi igények kapcsolódása a pályázati céllal; a cél helyi
probléma megoldására irányul-e?)

3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése

3.1 Részletes szakmai projektterv

Tompa Mihály (1817– 1868) református lelkész, a XIX. századi magyar irodalom kiemelkedő alkotója volt. Lelkészként 1846-tól Bején, 1849-től
Keleméren, majd 1852-től élete végéig Hanván szolgált. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején tábori papságot is viselt, barátság
kötötte Petőfi Sándorhoz (1823-1849) és Arany Jánoshoz (1817-1882). Leghíresebb verse „A gólyához” címmel jelent meg, amely a Habsburg hatalom
számonkérését vonta maga után. Művében a szabadságharc leverése utáni tragikus idők fájdalma szólal meg.      A magyarság az elmúlt  évben
mindig megtalálta a módját, hogy méltóképpen emlékezzen  irodalmunk három klasszikus költőjére, akiknek életútját bemutatva lehetőség
teremtődik, hogy a Kárpát-medence magyarsága a kiemelkedő alkotók műveit megismerve a nemzeti összetartástudat erősödését érezze. A
Budapesti Városvédő Egyesület olyan vándorkiállítás megvalósítást tervezi, amely a 3 költőnagyság gazdag életművét, nemcsak,
irodalomtörténeti,hanem hely- és művelődéstörténeti szempontokkal mutatná be. A pályázó egyesület két megállapodást kötött partiumi
szervezetekkel, amelyek lehetőséget jelentenek, hogy a kiállítás akár száz településen is bemutatásra kerülhessen. Kiemelt cél, hogy a
vándortárlatot, olyan településeken mutassuk be amelyek, Tompa Mihály, Arany János, vagy Petőfi Sándor életéhez kapcsolódnak.

A kiállítás anyagának
tervezése

Budapest Magyarország 2017.02.01. 2017.03.31.

A kiállítás anyagának
előállítása

Budapest Magyarország 2017.04.01. 2017.04.28.

Vándorkiállítás, előadás

Nagykároly
Nagyvárad
Nagyszalonta
Nagybánya Koltó

Románia 2017.05.01. 2017.12.15.

Vándorkiállítás,előadás

Geszt Budapest
Debrecen
Nagykőrös Pápa
Sárospatak

Magyarország 2017.05.01. 2017.12.15.

A Budapesti Városvédő Egyesület az elmúlt években számos nagy sikerű vándorkiállítást készített, amelyeket a Kárpát-medence számos településén
bemutatott. 2016-ban Europa Nosta-díjas épületfelújításokról csinált vándortárlatot, melyet a felvidéki Léván, és a partiumi Piskolton láthatott az
érdeklődő közönség.

A tervezett vándorkiállítást a Kárpát-medence lehető legtöbb településén bemutatnánk, résztvevők igazolt létszáma előreláthatólag el fogja érni az
30 000 főt.

Nem releváns

A pályázó saját weblapján, a határon túli sajtóban és nyomtatott meghívón és plakátokon népszerűsítené a vándorkiállítás. A partiumi partnerek
további segítséget biztosítanak a sikeres megvalósításhoz.
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Ingatlan típusa:

Ingatlanfedezet bevonása:

4.4.2 Biztosíték típusa:

HUF1 250 0004.4.1 Szükséges biztosíték értéke:

4.4 Biztosíték

1 250 0001. ütem összesen:

2018.01.14.1 250 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaTervezett összeg (HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF0A megvalósításhoz rendelkezésre álló önrész:

Forrástétel Rövid megnevezés Összeg (HUF) Részletező magyarázata

4.2.1 Tervezett forrástételek

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

4.2 Források tervezése

HUF1250000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

HUF1 250 0001. ütem összesen:

A vándorkiállítás anyagának megtervezése,
kivitelezése tartozik ebbe a pontba.

Hangszerek, képzőművészeti
alkotások vásárlása (3.1.5.)

A kiállítások anyagát Magyarországon és a
környező országokban fogjuk bemutatni. Ezt a
tételt a szállítás finanszírozására fordítjuk. 6-8,000
km-ről lehet szó

Szállítási, fuvarozási és
raktározási szolgáltatások
(2.2.4.)

A kiállításokat megelőző kampányok költségeire
fordítjuk ezt az összeget: Célzott Google hirdetések
finanszírozására, nyomtatott meghívók tervezésére
és nyomtatására, az internetes beharangozók
készítésére.

Média- és reklámkiadások,
nyomdaköltségek (2.2.13.)

A korábbi gyakorlatnak megfelelően igyekszünk mi
is hozzájárulni a kiállításmegnyitók költségeihez.

Reprezentációs költségek
(2.2.12.)

Általában igyekszünk a szállásköltséget
megtakarítani azzal, hogy a barátaink, ismerőseink
vendégszeretetét vesszük igénybe. Ha erre nincs
mód, szükség lesz a szállásköltségre.

Szállásköltség (2.2.11.)

Költségtétel Költségtétel megnevezése
Igényelt

támogatás (HUF)
Költségek indoklása, részletező magyarázata

(1. ütem)4.1.1 Tervezett költségtételek

4.1 Költségek tervezése

Szállásköltség 50 000

Vendéglátás a megnyitók
alkalmával

90 000

Meghívók, tájékoztatók
elkészítése

300 000

A kiállítási anyagok szállítása 210 000

A kiállitási anyag elkészítése 600 000

előleg

előleg 2018.01.14.

Banki felhatalmazó levél
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.5 A pályázó további pályázatai

Nyilv. Száma:
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5.2 Adatvédelmi nyilatkozat

Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de
minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék
összegszerűen megadni:

16. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

15. az általam képviselt szervezet/intézménynek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja

14. az általam képviselt szervezet/intézmény a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

13. Tudomásul veszem, hogy nem részesülhet költségvetési támogatásban a) az, aki a támogatási
döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, b)
az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési
ügynökség vezető tisztségviselője, c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója, d) az a) és
b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) az olyan gazdasági társaság,
alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

12. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek a szervezet eleget tett (Amennyiben eleget tett, kérjük
jelölje az "Igen" választ!) Csak magyarországi székhelyű pályázók esetén!

11. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak
megvalósításához/vagy a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel
az általam képviselt intézmény/szervezet rendelkezik

10. személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdése szerinti
érintettség nem áll fenn. (Amennyiben nem áll fenn, kérjük jelölje az "Igen" választ!) Csak
magyarországi székhelyű pályázók esetén!

9. tudomásul veszem, hogy a magyar államháztartás bármely alrendszerével és a székhely szerinti
államháztartási rendszerrel szembeni köztartozás a pályázat érvénytelenítését vonja maga után

8. a pályázó szervezetnek/intézménynek a magyar és a székhelye szerinti országban nincs köztartozása
(Amennyiben nincs köztartozása, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

7. a pályázó szervezetnek/intézménynek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási kötelezettsége a
magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt kötelezettsége,
kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az elnyert támogatás esetén pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettség terhel, melynek a
támogatási szerződésben meghatározott határidőig a támogató által előírt formában és tartalommal
eleget teszek

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtottam be
pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban megfogalmazott projektre más
szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet kérjük, szíveskedjék a "Költségterv"
űrlapon felsorolni azokat.

4. az elnyert támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési törvény hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet/intézmény megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek (Csak magyarországi székhelyű pályázók esetén!)

2. az elnyert támogatás esetén a támogatási összeg felhasználása során a székhelyem és a támogató
által előírt számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el

1. az általam képviselt szervezet/intézmény a pályázat benyújtásakor - a szervezetre irányadó
személyes jog alapján - jogerős végzéssel elrendelt csőd-, vég-, felszámolási vagy egyéb megszüntető
eljárás alatt nem áll

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem releváns

Igen

Igen

Igen

Igen
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Igen

A pályázó kijelenti, hogy felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű
dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre
irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a pályázó rendelkezik
mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek
esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a pályázót terhelik. Hozzájárulok az
általam képviselt szervezet alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő
internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez. • a pályázó neve, • lakcíme vagy
székhelye, • a pályázat Bgatv. szerinti jogcíme, • a pályázott összeg, • a pályázatról szóló döntés, • a
támogatási összeg, • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása, • a támogatás futamideje, • az
elszámolás (közbenső elszámolás) határideje, • az elszámolás időpontja Hozzájárulok ahhoz, hogy a
Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben az általam képviselt szervezet és a
támogatással kapcsolatosan nyilvántartott adataihoz a Támogató, az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, továbbá a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
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2017_02_15_bve_adoszam_igaz
olas.pdf

Magyarul:

2017_02_15_bve_adoszam_igaz
olas.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Korábban mellékelve:

A szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának)
igazolására alkalmas dokumentum feltöltése szükséges.

2017_02_15_bve_otp_banki_iga
zolas.pdf

Magyarul:

2017_02_15_bve_otp_banki_iga
zolas.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Korábban mellékelve:

Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára
vonatkozóan. A nyertes pályázónak az adategyeztetés során fel kell töltenie
30 napnál nem régebbi banki igazolást a már felcsatolt régi banki
igazolások helyére.

2017_02_14_bve_torvenyszeki_
kivonat_a_szervezet_adatairol.p
df

Magyarul:

2017_02_14_bve_torvenyszeki_
kivonat_a_szervezet_adatairol.p
df

Az ország nyelvén:
1. példány:

30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy
annak kiállítására vonatkozó benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett)
kérelem másolata. Minden pályázónak! Ebben az esetben a "Korábban
mellékelve" opció NEM alkalmazható!

2017_02_15_bve_raday_alairasi
_cimpeldany.pdf

Magyarul:

2017_02_15_bve_raday_alairasi
_cimpeldany.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Korábban mellékelve:

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt személy pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki
aláírás-bejelentő karton).

2012_11_13_alapszabaly.pdf

Magyarul:
2012_11_13_alapszabaly.pdf

Az ország nyelvén:
2. példány:
BVE_ASZ_mod_2016_02_25.pdf

Magyarul:
BVE_ASZ_mod_2016_02_25.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Korábban mellékelve:

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy
alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait,
különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek
körére és a szervezet székhelyére.

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Létesítő okirat*

Aláírási címpéldány*

Működési igazolás*

Banki igazolás*

Adószám igazolás*
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2017_02_07_bve_parciumi_egyu
ttmukodesi_szandeknyilatkozat
.pdf

Magyarul:

2017_02_07_bve_parciumi_egyu
ttmukodesi_szandeknyilatkozat
.pdf

Az ország nyelvén:
2. példány:

2017_02_07_bve_nagykarolyi_e
gyuttmukodesi_szandeknyilatk
ozat.pdf

Magyarul:

2017_02_07_bve_nagykarolyi_e
gyuttmukodesi_szandeknyilatk
ozat.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Magyarországi székhelyű pályázók esetén határon túli partnerrel kötött
együttműködési szándéknyilatkozat feltöltése szükséges. Erre vonatkozóan
a pályázat kiírója nem szab meg formai követelményt. A "Korábban
mellékelve" opció NEM alkalmazható!

Együttműködési szándéknyilatkozat

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá,
úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges.
Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott
aláírási igazolását feltölteni szükséges.

Meghatalmazás

Ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a tulajdoni lap,
tulajdonostársak hozzájárulásáról szóló nyilatkozat. Nyertes pályázat
esetén be kell szerezni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a
szerződéskötéshez.

Ingatlan dokumentumai

2017_02_15_bve_nyilatkozat_fel
adas.pdf

Magyarul:

2017_02_15_bve_nyilatkozat_fel
adas.pdf

Az ország nyelvén:
2. példány:

2017_02_15_bve_bga_nyilatkoz
at_palyazat_benyujtasrol.pdf

Magyarul:

2017_02_15_bve_bga_nyilatkoz
at_palyazat_benyujtasrol.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Nyilatkozat arról, hogy megadott információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak és hitelesek. Szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és
egy eredeti példányt 2017. február 16-ig regisztrált küldeményként
postázni szükséges az Alapkezelőhöz.

Nyilatkozat*




