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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:

HUF2 500 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2022.12.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2021.04.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Nemzeti összetartozás kollégium - Vegyes támogatás 2021.1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó/igénylő adatai - NEAO-KP-1-2021/6-000018-VAL-ELS/001
AVE01 - Beszámoló készítése

Kulturális rendezvényekkel a
magyar közösségek
kapcsolataiért és
összefogásáért határainkon
innen és túl

CímNemzeti összetartozás kollégium - Vegyes
támogatás 2021.

Tárgy

CP/3865/2020IktatószámCivil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható összevont
támogatás 2021.

Kiírás

01-02-0006962Nyilv. számNemzeti Együttműködési Alap Támogatási
Program (2021)

Program

18094244-1-41AdószámMagyarország, 1024 Budapest, Margit körút, 7.
(Budapest)

Székhely

bibopista@gmail.comE-mail címEurópai Protestáns Magyar Szabadegyetem
Egyesület (H1010313)

Név

Kulturális rendezvényekkel a magyar közösségek kapcsolataiért és összefogásáért határainkon innen
és túl

Projektünk célja egyrészt az egyesület működési feltételeinek a korábbinál is magasabb színvonalú
biztosítása. Továbbá szeretnénk folytatni szakmai tevékenységünk minőségi ellátását, így kulturális
programok szervezését vagy aktuális, a magyarságot érintő társadalmi kérdéseket felvető
rendezvények, fórumok online és a járványidőszak lezárultát követően személyes jelenlétet igénylő
megvalósítását. Programjainkkal, kulturális online folyóirat szerkesztésével tevékenyen járulunk hozzá
a külhoni és anyaországi magyar közösségek kapcsolatainak erősítéséhez (összetartozás érzés,
identitás megélése).
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1 609 000A program megvalósításának költsége összesen:
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magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:2. 3.

A pályázó értesítési címe

7.6.b Házszám/Postafiók:2. 3.7.6.a Házszám/Postafiók:2. 3.

Margit körút5.b Utca:2. 3.Margit körút5.a Utca:2. 3.

Budapest4.b Megye/Járás/Régió:2. 3.Budapest4.a Megye/Járás/Régió:2. 3.

3.b Település:2. 3.3.a Település:2. 3.

2.b Irányítószám:2. 3.2.a Irányítószám:2. 3.

Magyarország1.b Ország:2. 3.Magyarország1.a Ország:2. 3.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.3 Elérhetőségek

Pályázat beadása társpályázóval:

2.2 Társpályázó

Statisztikai számjel:2. 1. 13.

Pályázó OM azonosítója:2. 1. 12.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:2. 1. 11.

202 - Egyéb civil szervezetekPartnerszektor kód:2. 1. 10.

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

2. 1. 9.

Szakmai tevékenység:2. 1. 8.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

További tevékenységi területei:2. 1. 7. 1.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Tevékenységi területe:2. 1. 6.

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 5.

A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2. 1. 4.

01-02-0006962Nyilv. szám:2. 1. 3.18094244-1-41Adószám:2. 1. 2.

Pályázó teljes neve:2. 1. 1.bPályázó teljes neve:2. 1. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem Egyesület

Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem Egyesület

1996.03.27.

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

Oktatási

a Kárpát-medencei együttműködés, mint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos
nemzetközi tevékenység

529 - Egyéb egyesület

1024 1024

Budapest Budapest
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4 Születési dátum:2. 6.

3.b Utóneve:2. 6.3.a Utóneve:2. 6.

2.b Családi neve:2. 6.2.a Családi neve:2. 6.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:2. 6.

Kapcsolattartó teljes neve

2.6 Kapcsolattartó adatai

Igen8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 5.

7 E-mail cím:2. 5.

6 Telefonszám
(mobil):

2. 5.5 Telefonszám:2. 5.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 5.

3 Születési dátum:2. 5.

2.b Utóneve:2. 5.2.a Utóneve:2. 5.

1.b Családi neve:2. 5.1.a Családi neve:2. 5.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztésedr. Bibó István0 Választás a törzsadatból:2. 5.

Képviselő teljes neve

2.5 Törvényes képviselő személyes adatai

A kötelezettségvállaló megegyezik a
pályázóval?

2.4 Kötelezettségvállaló

17 Honlap:2. 3.16 E-mail cím:2. 3.

15 Telefonszám (mobil):2. 3.14 Telefonszám:2. 3.

Elérhetőség

7.13.b Házszám/ Postafiók:2. 3.7.13.a Házszám/ Postafiók:2. 3.

Alkotmány utca12.b Utca:2. 3.Alkotmány utca12.a Utca:2. 3.

Budapest11.b Megye/Járás/ Régió:2. 3.Budapest11.a Megye/Járás/ Régió:2. 3.

10.b Település:2. 3.10.a Település:2. 3.

9.b Irányítószám:2. 3.9.a Irányítószám:2. 3.

Magyarország8.b Ország:2. 3.Magyarország8.a Ország:2. 3.

1024 1024

Budapest Budapest

bibopista@gmail.com

Igen

dr. Bibó dr. Bibó

István István

1941.12.25.

elnök

+36205332405

bibopista@gmail.com

dr. Bibó dr. Bibó

István István

1941.12.25.
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Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben tévesen nyilatkoznak, és ennek következtében nem a kívánságuknak megfelelő devizanemben kerül
átutalásra a támogatási összeg az Önök által megjelölt fizetési számlára, azért a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

Az alábbi devizanemben kérem a támogatás utalását:

Az elsődlegesként megjelölt számla az alábbi devizanemek fogadására alkalmas:

2.8 Kifizetéssel kapcsolatos adatok

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!)

A számlavezető bank
neve:

2. 7. 5.A számlavezető bank
SWIFT kódja:

2. 7. 4.

Devizaszámla pénzneme:2. 7. 3.IBAN (nemz.-i)
számlaszám:

2. 7. 2.

Számlatulajdonos neve:2. 7. 1.bSzámlatulajdonos neve:2. 7. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

PályázóSzámlatulajdonos típusa:2. 7. 0.

2.7 Banki adatok

8 E-mail cím:2. 6.

7 Mobil telefonszám:2. 6.+362053324056 Telefonszám:2. 6.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

5 Beosztása:2. 6. elnök

bibopista@gmail.com

Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem Egyesület

Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem Egyesület

11713005-20419888 HUF

OTPVHUHB OTP Bank Nyrt.

HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB

HUF
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3.1.4 Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata / a szervezet milyen társadalmi szükségletet kíván kielégíteni, valamint annak a társadalmi
hatását

Max. karakterszám: 10000

3.1.3 A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

3.1.3 A program megvalósítási terve

Megjegyzés
Megvalósítás

vége
Megvalósítás

kezdeteHelyszíne
Ország / Megye / Település

Projekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

(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

Cél: Tevékenységünket a szabadegyetemi hagyományok szerves és logikus folytatásának tekintjük. Elsősorban nem hitéleti, hanem társadalmi
problémák megértését kívánjuk szolgálni. Igyekszünk az adott téma legjobb szakértőit meghívni. Előadásaink és vitáink számítógépen és telefonon
élőben követhetőek. Kulturális rendezvényeket biztosítunk a magyar közösségek kapcsolataiért és összefogásáért határainkon innen és túl. Főbb
tevékenységeink: - Az Akadémiai Napokon neves előadók segítségével korunk és kultúránk legfontosabb kihívásait igyekszünk megérteni. - Az
előadásokon, kerekasztal-vitákon és munkacsoportokban az egyetemes emberi-, kivált a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozunk, különös
tekintettel korunk tudományos, teológiai és kulturális kihívásaira. - célunk, hogy programjainkon minél több határainkon túl élő előadó és érdeklődő
vehessen részt. Célcsoportjaink az anyaországi és határon túli magyar közösségek korosztálytól függetlenül. Kulturális rendezvényeket biztosítunk a
magyar közösségek intenzív kapcsolataiért és összefogásáért határainkon innen és túl. Szellemi hasznosulás: Programjainkkal tevékenyen és
eredményesen járulunk hozzá nemzetünk, a külhoni és anyaországi magyar közösségek egységéhez, összetartozás érzésének megerősítéséhez.
www.epmsz.eu. A találkozók spirituális és művészi programjai a protestantizmus szellemi értékeinek elmélyítését, az ökumenikus gondolat
fejlesztését, valamint a magyar irodalom, zene, színház, film és képzőművészet jobb megismerését szolgálják. Szakemberek, eszközök:
Munkatársaink önkéntes társadalmi munkában dolgoznak. Közösségünk aktív részt vállal az anyaegyesület évi konferenciáinak szervezésében és
lebonyolításában. Közösségünk szerkeszti az Egyház és társadalom c. online kulturális folyóiratot. Mi finanszírozzuk a Lehet-e? Fórum videó-
felvételeit. Baráti körünk 50 éves tevékenysége bizonyítja: szükség van olyan, határokon átívelő szellemi műhelyre, melynek tagjai örülnek az
együttlétnek, közös gondolkodásnak.

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2021.04.01. 2022.12.31.

Projekt előkészítése Magyarország Budapest 2021.04.06. 2022.12.31.

Projekt megvalósítása Magyarország
Budapest,
Vajdaság

2021.04.30. 2022.12.31.

Szakmai rendezvények Magyarország
Budapest,
Vajdaság

2021.08.02. 2022.12.31.

Projekt értékelése,
dokumentációk,
beszámoló előkészítése

Magyarország Budapest 2022.03.24. 2022.12.31.

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem /EPMSZ/ 50 éve, Svájcban alakult értelmiségi- és könyvkiadói egyesület. A Kádár-rendszer idején
Magyarországon tiltott könyvek egész sorát jelentette meg, évente rendezett akadémiai heteivel pedig egy szabadon gondolkodó Magyarország
szellemi műhelyét hozta létre. A rendszerváltozás után az emigráns egyesületek sorra feloszlottak. A Szabadegyetem maradt. A könyvkiadás ugyan
megszűnt, de a tanulmányi hetek maradtak. Ezeken, neves előadók segítségével korunk és kultúránk legfontosabb kihívásait igyekszünk megérteni.
Természetesen időközben a nyugati résztvevők száma csökkent, viszont a Kárpát- medencében élőké megnőtt. Az EPMSZ „túlélésének” titka, hogy
sorra hozta létre regionális szervezeteit. Elsőként a magyarországi szervezet, az EPMSZ-Egyesület /EPMSZ-E/ alakult meg, majd - a mi
közreműködésünkkel - sorra alakult a többi is: A romániai székhelyű (Reghin/Szászrégen) Erdélyi Magyarok az Európai Protestáns Kultúráért
Egyesület, a szlovákiai székhelyű (Komárno/Komárom) Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem Szlovákiai Köre Egyesület, a szerbiai székhelyű
(Subotica/Szabadka) Vajdasági Magyarok az Európai Protestáns Kultúráért Egyesület, az ukrajnai székhelyű (Berehovo/Beregszász) Európai Magyar
Protestáns Szabadegyetem Ukrajnai Köre. Az EPMSZ mindig az ökumené szellemében dolgozott. 4 évente közös konferenciát tartottunk a Pax
Romanával /KMÉM, Magyar Pax Romána/. Az Egyház és Társadalom c. online folyóiratot 2012-ben katolikus értelmiségiek egyesülete, a Magyar Pax
Romana kezdeményezte, majd az EPMSZ-E kiadásában- közösen működtetjük. A szerkesztést egyesületünk végzi. E folyóirat segítségével tudjuk
elérni a vidéken, a magyar régiókban és Nyugaton élő tagjainkat és barátainkat, több mint 1000 embert. A folyóiratnak élő melléklete is van. Ez a
Lehet-e? Fórum, amelyet minden hónapban Budapesten, az Evangélikus Múzeumban rendezünk. Fő célunk az eltérő nézetek megértése és békés
vitája. Aktív egyesületi munkát végzünk.
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A leginkább érintett korcsoport: (Melynek tartalma lehet: 0-14; 15-29; 30-49; 50-59; 60-74; 75+)

Tevékenységeken keresztül közvetlenül elérni szándékozott személyek száma: (számadat)

Kérjük, adja meg a támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül elérni
szándékozott személyek számát, és jelölje meg a leginkább érintett korcsoportot!
Tevékenységeken keresztül közvetetten elérni szándékozott személyek száma: (számadat)

Kérjük, adja meg a szervezetnél a támogatási időszak végén foglalkoztatottak tervezett számát!
Foglalkoztatottak tervezett száma:

Kérjük, adja meg a szervezetnél jelenleg foglalkoztatottak számát! Foglalkoztatottak jelenlegi
száma:

ÉrtékeIndikátor meghatározása

3.2 Monitoring indikátorok

3.1.4 A támogatási összegből megvalósítani kívánt projekttevékenységek

(Hogyan valósul meg az eredetileg tervezett pályázati cél? Kérjük, fejtse ki, hogy az eredetileg tervezett projekttevékenységek közül melyek valósíthatóak meg a megítélt támogatási összeg
felhasználásával!)

Max. karakterszám: 10000

3.1.5 Kérjük mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járul hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet fenntarthatósága, különös
tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására)

Max. karakterszám: 10000

Tevékenységünket a szabadegyetemi hagyományok szerves és logikus folytatásának tekintjük. Elsősorban nem hitéleti, hanem társadalmi
problémák megértését kívánjuk szolgálni. Igyekszünk az adott téma legjobb szakértőit meghívni. Előadásaink és vitáink számítógépen és telefonon
élőben követhetőek. Kulturális rendezvényeket biztosítunk a magyar közösségek kapcsolataiért és összefogásáért határainkon innen és túl. Évente
van összmagyar találkozónk. Az Akadémiai Napokon neves előadók segítségével korunk és kultúránk legfontosabb kihívásait igyekszünk megérteni.
Az előadásokon, kerekasztal-vitákon és munkacsoportokban az egyetemes emberi-, kivált a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozunk, különös
tekintettel korunk tudományos, teológiai és kulturális kihívásaira. A találkozók spirituális és művészi programjai a protestantizmus szellemi
értékeinek elmélyítését, az ökumenikus gondolat fejlesztését, valamint a magyar irodalom, zene, színház, film és képzőművészet jobb megismerését
szolgálják . Baráti körünk 50 éves tevékenysége bizonyítja: szükség van olyan, határokon átívelő szellemi műhelyre, melynek tagjai örülnek az
együttlétnek, közös gondolkodásnak. Lehetővé szeretnénk tenni, hogy fórumainkon és az Akadémiai Napokon minél több határainkon túl élő
előadó és résztvevő vehessen részt. 2022-ben a Vajdaságban szeretnénk konferenciát tartani. A korábbi találkozókon /Kárpátalja (2018), Erdély
(2012), Szlavónia (2008)/ úgy állítottunk össze programjainkat, hogy az alkalmat kínáljon a sokfelől összesereglett résztvevőknek az adott térség
mindennapjainak, történelmének, földrajzának és kisebbségi létének megismerésére is. Társadalmi hatás Sokat kaptunk emigrációban élő
elődeinktől: könyvekben, hitéletben és szellemiségben egyaránt. Ezt azzal igyekszünk meghálálni, hogy tájékoztatjuk őket rendszeresen a magyar
társadalmi élet aktuális kérdéseiről. Programjainkkal tevékenyen és eredményesen járulunk hozzá nemzetünk, a külhoni és anyaországi magyar
közösségek egységéhez.

Az egyesületünket elsősorban tagjai tartják fenn a közgyűlés által megállapított éves tagdíj, valamint önkéntes hozzájárulások befizetésével. További
eseti bevételünk a könyvárusításból származik. Közösségünk aktív részt vállal az anyaegyesület évi konferenciáinak szervezésében és
lebonyolításában. Közösségünk szerkeszti az Egyház és társadalom c. online kulturális folyóiratot. Mi finanszírozzuk a Lehet-e? Fórum videó-
felvételeit. A projekt főbb kiadásai: - vajdasági konferencia szervezésének kiadásai 2022-ben (100 000 Ft) - Egyesületünk aktív részt vállal az
anyaegyesület évi konferenciáinak szervezésében és lebonyolításában. Szeretnénk, ha mi finanszírozhatnánk 10, arra rászoruló -esősorban Kárpát-
medencei,határokon túli - jelentkező részvételi díját az eseményre, 70 000 Ft/fő kiadással. - célunk, hogy intenzívebb kapcsolatot ápoljunk a
határainkon túli testvér-szervezetekkel. Szeretnénk onnan is mind több előadót meghívni, és rendszeresebben látogatni egymás rendezvényeit (700
000 Ft) - Továbbra is finanszírozni szeretnénk a közvetítéseket lebonyolító, és a videókat elkészítő, három tagú stáb munkáját. (500 000 Ft) -
működési kiadások, Egyház és társadalom c. online folyóirat szerkesztése, pályázati tanácsadás, könyvelés, szakmai titkár stb. (mintegy 500 000 Ft)
Az általunk Igényelt összeg összesen: 2 500 000,- Ft. Foglalkoztatás: munkatársaink önkéntes (24 fő) társadalmi munkában dolgoznak, vagy csupán
költségeik fedezésére számíthatnak. Önkéntesek szerepe: 2-3 fő új önkéntes csatlakozásával számolunk a projektidőszak során. A kapcsolati hálónk
várható bővülése, rendezvényeink sokszínűsége, az elért célcsoportok, határon túli magyar közösségek növekvő száma és az önkéntesek bevonása
jelentősen elősegítik szervezetünk fenntarthatóságát. A projekt megvalósításával egyesületünk működése a következő években biztos alapokra
kerülhet, szakmai tevékenységeink intenzívebbé válnak. Aktív, kulturális, közösségi munkát végzünk, mindezekhez kérjük támogatásukat.

Az egyesületünket elsősorban tagjai tartják fenn a közgyűlés által megállapított éves tagdíj, valamint önkéntes hozzájárulások befizetésével. További
eseti bevételünk a könyvárusításból származik. Közösségünk aktív részt vállal az anyaegyesület évi konferenciáinak szervezésében és
lebonyolításában. Közösségünk szerkeszti az Egyház és társadalom c. online kulturális folyóiratot. Mi finanszírozzuk a Lehet-e? Fórum videó-
felvételeit.
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Egyesületünk aktív
részt vállal az
anyaegyesület évi
konferenciáinak
szervezésében és
lebonyolításában.
Szeretnénk, ha mi
finanszírozhatnánk
10, arra rászoruló
jelentkező

Célunk, hogy
intenzívebb
kapcsolatot
ápoljunk a
határainkon túli
testvér-szervezete
kkel. Szeretnénk
rendszeresebben
látogatni egymás
rendezvényeit.
(800 000,-Ft).
Erdélyi és felvidéki
magyar
közösségek
felkeresése a
projektidőszakban.
Egységköltsége 20
000 Ft/fő. 20 főre
összesen 400 000
Ft értékben.

400 000Utazási kiadások
Szállítás, utazás-, kiküldetés
költségei (2.1.5.)

Egyház és
társadalom c.
online folyóirat
szerkesztése.
Egységköltsége 20
000 Ft/hónap, 10
hónapra összesen
200 000 Ft
értékben.

200 000
Egyház és társadalom c.
online folyóirat
szerkesztése

PR, marketing, kommunikációs
költségek (2.1.3.)

Könyvelés
költsége,
egységköltsége 10
ezer Ft/hónap, 10
hónapra összesen
100 000 Ft
értékben.,
Pályázatírás
és/vagy
pályázatfigyelés az
1 éves
projektidőszakban
50 000 Ft
értékben.,
Ügyviteli
szolgáltatás
biztosítása -
szakmai titkár
feladatok ellátása
50 000 Ft értékben
(5 hónap).
Egységköltsége 10
000 Ft/hónap.

200 000

Könyvelés költségei,
Pályázati szolgáltatások,
Ügyviteli szolgáltatás -
szakmai titkár

Adminisztráció költségei (2.1.2.)

Költségtétel Költségtétel
megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Szerződött összeg
(HUF)

Költségek
indoklása,
részletező

magyarázata

A megítélt
támogatási

összeg
költségtételeinek

indoklása

4.1 Költségek tervezése

128 719

128 719

257 439
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Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.4 A pályázó további pályázatai

2023.01.30.1 609 0002 500 0001. ütem összesen:

2023.01.30.1 609 0001 609 00002 500 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett forrás
(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

1 609 0002 500 000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

1 609 0002 500 0001. ütem összesen:

1 700 000
Vendéglátás költségei,
Rendezvények kiadásai,
Videókészítés, vágás

Egyéb beszerzések,
szolgáltatások (2.1.7.)

részvételi díját az
eseményre, 70 000
Ft/fő kiadással.
Összesen 700 000
Ft értékben.,
Célunk, hogy
intenzívebb
kapcsolatot
ápoljunk a
határainkon túli
testvér-szervezete
kkel. Szeretnénk
onnan is mind
több előadót
meghívni és
rendszeresebben
látogatni egymás
rendezvényeit.
(Összesen 400
000,-Ft).
Egységköltsége 50
000 Ft/fő előadó. 8
előadó összesen
400 000 Ft
értékben.
vajdasági
konferencia
szervezésének
kiadásai 2022-ben
(100 000 Ft).,
Továbbra is
finanszírozni
szeretnénk a
kulturális
rendezvényeinkről
közvetítéseket
lebonyolító, és a
videókat elkészítő,
három tagú stáb
munkáját.
Összesen 500
000,- Ft értékben.
10 alkalom,
egységköltsége 50
000 Ft/alkalom.

1 094 123

előleg - vissza nem
térítendő támogatás

előleg - vissza nem
térítendő támogatás
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja
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14. a támogatást a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)- g) és j) pontja szerinti alábbi tevékenységek egyikének
biztosítására fordítjuk: a) civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok,
különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása; b) nemzetközi civil kapcsolatokban a
magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken,
fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai
integrációt elősegítő programok támogatása; c) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott
szakmai sajtó támogatása.

13. az általam képviselt szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján legfeljebb 3 000 000
Ft látvány-csapatsport támogatásban részesült

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

12. 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!)

11. az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza,
illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza.

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

9. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély
rendelkezésre áll, vagy szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket
megtettem, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmemet az illetékes hatóságnál benyújtottam

8. velem, illetve az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása,
kérjük jelölje az "Igen" választ!)

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

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet 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 felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

2. az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel elrendelt csőd-,
végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó
eljárás alatt nem áll

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
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NEAO-KP-1-2021/6 sz. adatlap (6/6 oldal)

Egyéb csatolandó dokumentum 3

Egyéb csatolandó dokumentum 2

Egyéb csatolandó dokumentum 1

Magyarul:

SMiBi
zC227

-21030210361.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Magyarul:

SMiBi
zC227

-21030210360.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Megállapodás összeállításához szükséges mellékletek

Egyéb csatolandó dokumentum 10

Egyéb csatolandó dokumentum 9

Egyéb csatolandó dokumentum 8

Egyéb csatolandó dokumentum 7

Egyéb csatolandó dokumentum 6

Egyéb csatolandó dokumentum 5

Egyéb csatolandó dokumentum 4

Egyéb csatolandó dokumentum 3

Egyéb csatolandó dokumentum 2

Egyéb csatolandó dokumentum 1

Az együttműködő határon túli civil szervezet (társpályázó) által aláírt
együttműködési szándéknyilatkozat magyar nyelvű, oldalhű digitális
másolata.

Együttműködési szándéknyilatkozat

EPMSZE_nyilatkozat_.pdf
Magyarul:
1. példány:

Az utolsó lezárt üzleti évről szóló (2019.) számviteli beszámoló
letétbehelyezéséről szóló igazolás.

Letétbehelyezésről szóló igazolás

Az utolsó lezárt üzleti évről szóló (2019.) számviteli beszámoló.

Számviteli beszámoló

epmsze_palyazati dij.pdf
Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:
FájlnévMegnevezés

Pályázat beadásához szükséges mellékletek

Pályázati díj igazolás*

Általános nyilatkozat*

Aláírás minta*

Banki felhatalmazó levél*
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A leginkább érintett korcsoport: (Melynek tartalma lehet: 0-14; 15-29; 30-49; 50-59; 60-74; 75+)

Tevékenységeken keresztül közvetlenül elérni szándékozott személyek száma: (számadat)

Kérjük, adja meg a támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül elérni
szándékozott személyek számát, és jelölje meg a leginkább érintett korcsoportot!
Tevékenységeken keresztül közvetetten elérni szándékozott személyek száma: (számadat)

Kérjük, adja meg a szervezetnél a támogatási időszak végén foglalkoztatottak tervezett számát!
Foglalkoztatottak tervezett száma:

Kérjük, adja meg a szervezetnél jelenleg foglalkoztatottak számát! Foglalkoztatottak jelenlegi
száma:

ÉrtékeIndikátor meghatározása

Monitoring indikátorok

NEAO-KP-1-2021/6-000018 sz. pályázat szakmai beszámolója

Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a támogatott tevékenység program, milyen
nehézségek merültek fel, tervezik-e a program folytatását, egyéb észrevételek)!

7.

Kérjük, tájékoztasson a BGA logó használatának módjáról! (felhasználási hely megnevezése, fotó/fénymásolat küldése,
elérhetőségének linkje, stb.)

6.

Kérjük, mutassa be a támogatásból megvalósult tevékenységgel, programmal összefüggő kommunikációs terv
megvalósulását (pl. sajtóanyag, média megnevezése). (A megjelenést igazoló dokumentációt kérjük fénymásolatban
benyújtani!)

5.

Kérjük, sorolja fel a szakmai beszámolóhoz mellékelt dokumentumokat (Kérjük, törölje a felsorolásból a nem relevánsakat)!4.

Kérjük, becsülje meg a támogatásból megvalósult feladat, program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesült
szervezetek, személyek számát!

3.

Kérjük, mutassa be a megvalósított konkrét tevékenységek és az elszámolásra becsatolt bizonylatok közötti összefüggést
(milyen költségekre került felhasználásra a támogatás)!

2.

Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél. (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult
program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet, képzés esetén a megvalósított
képzés részletes tematikáját, óraszámot, előadókat, résztvevők számát, stb.)! Ennek keretében kérjük, ismertesse továbbá
röviden a támogatásból megvalósult tevékenység, program eredményeit, a támogatás hasznosulását, megvalósított
beruházás, (eszköz)fejlesztés esetén kitérve a fenntarthatóság ismertetésére is.

1.

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Kérjük a szakmai beszámoló valamennyi kérdésére adjon választ.

o Fotó; o Videó; o CD / DVD; o Szórólap; o Tiszteletpéldány; o Eszközbeszerzés esetén árajánlat; eszközök leltárba vételét igazoló dokumentumok; o
Oktatás/képzés/konferencia/egyéb rendezvény szervezése esetén: • Részvételt igazoló jelenléti ív; • Tananyag; • Oklevél másolata; • Tematika; •
Rendezvény szakmai anyaga.

0

0

6000

600

50-59
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Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében
(GDPR) meghatározottak szerinti, az adatkezelési tevékenységet megelőző adatvédelmi tájékoztatást minden - a beszámolóban feltüntetett - érintett
rendelkezésére bocsátottam, valamint az érintettek GDPR szerinti adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot legalább 10 évig megőrzöm,
és jogszabályban arra felhatalmazott szerv vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) kérelmére rendelkezésre bocsátom.
Tudomásul veszem, hogy az érintettek adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot az arra felhatalmazott szerv (így különösen a Támogató)
j o g o s u l t  h e l y s z í n i  e l l e n ő r z é s  k e r e t é b e n  i s  e l l e n ő r i z n i .

Ajánlott adatvédelmi tájékoztató minták elérhetősége:

Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére
Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére - jelenléti ívhez
Nem

Nem

Kijelentem, hogy a benyújtott elszámoláshoz csatolt megrendelés(ek)/szerződés(ek) az azokban foglaltaknak
megfelelően teljesült(ek), a Megbízott(ak) a megrendelés(ek)ben/szerződés(ek)ben foglalt(ak)nak határidőre eleget
tett(ek).

Nem

Az elszámoláshoz megküldött valamennyi bizonylat az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Nem

Jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan benyújtott  beszámolóban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok
jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően, esedékes kifizetés előtt, ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Alulírott, a pályázó szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:

8.4 Nyilatkozatok

2022.12.318.3.2 Befejező időpontja:

2021.04.018.3.1 Kezdő időpontja:

8.3 A megvalósítás futamideje

Amennyiben az átváltás időpontja a támogatás jóváírásának dátumát követő
30 napon túli, a jóváírás napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni!
Amennyiben nem került sor a támogatás átváltására, akkor a jóváírás napján
érvényes, a Kedvezményezett székhelye szerinti ország jegybankja által
nyilvántartott árfolyamot kell alkalmazni a székhely szerint ország pénznemére
átváltáshoz!

HUF / HUF

HUF / HUFn.a8.1.7 Számított árfolyam:

18.1.6 Átváltás árfolyama (HUF / HUF):HUFn.a.8.1.3 Elszámolandó támogatás az
ország pénznemében:

HUF

8.1.2 Számlára beérkezett teljes
támogatási összeg:

8.1.4 Beérkezés dátuma:HUF1 609 0008.1.1 Elszámolandó támogatás:

8.1 Átváltási árfolyam
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Fősortól a megengedettnél nagyobb mértékű eltérés indoklása:

Eltérés
(%)

Költségtétel Rövid
megnevezés

Támogatás
összege (HUF)

Elszámolásra benyújtott
összeg (HUF)

Többlet /
hiány (HUF)

100.0 2. Anyagjellegű ráfordítások 1 609 000

2.1.2. Adminisztráció költségei 128 719

2.1.3. PR, marketing,
kommunikációs költségek

128 719

2.1.5. Szállítás, utazás-, kiküldetés
költségei

257 439

2.1.7. Egyéb beszerzések,
szolgáltatások

1 094 123

100.0 Összesen: 1 609 000 0 0 -0

Vendéglátás
költségei,

Rendezvények
kiadásai,

Videókészítés,
vágás

Utazási kiadások

Egyház és
társadalom c.

online folyóirat
szerkesztése

Könyvelés
költségei, Pályázati

szolgáltatások,
Ügyviteli

szolgáltatás -
szakmai titkár

1/1. ütem

9.2 Pénzügyi beszámoló összesítő

*
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Bizonylat
sorszáma

Bizonylat
típusa

Bizonylat
kiállítójának

neve

Gazdasági esemény
rövid leírása

Bizonylat teljes
összege

Záradékolt
összeg

További
elszámolható

összeg

A költségtételen
elszámolt /

elszámolásra
benyújtott összeg

Bizonylat

benyújtandó

?

Nincsenek összerendelt bizonylatok.

10.1 A projekthez rendelt bizonylatok




