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Alapadatok
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Pályázó adatai
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.
Kötelezettségvállaló

.

.
Számlatulajdonos

.

.
Projektadatok

.

Pályázati azonosító NEA-NO-20-O-V-0113

Pályázati kategória kódja NEA-NO-20-O-V

Pályázati kategória megnevezése szakmai programok és működési költségek támogatása

Iktatószám

EPER iktatási azonosító EMET-2019-300773

Iktatás dátuma 2019.10.18

Státusz Aláírt, megkötött szerződés

Pályázó neve Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem- Egyesület

Pályázó jogi státusza Egyesület

Pályázó országa Magyarország

Régió Közép-Magyarország

Megye megnevezése Budapest

Irányítószám 1024

Település Budapest

Utca, házszám Margit krt. 7. szám III. em. 7./A. ajtó

Telefonszám 0036205332405

Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos Igen

Számlatulajdonos a pályázóval azonos Igen

Projekt címe Kulturális rendezvényekkel a magyar közösségek kapcsolataiért és
összefogásáért

Projekt kezdete 2020.04.01

Projekt vége 2022.06.30

Megvalósulás helye - ország Magyarország

Megvalósulás helye - település Budapest



.
Pénzügyi adatok

.

.
Információs adatok

.

.
További banki adatok

.

Kapcsolattartó személy mobil száma

Kapcsolattartó személy neve Cserjési András

Kapcsolattartó személy telefonszáma 202679557

Kapcsolattartó személy e-mail címe cserje98@gmail.com

Kért összeg 850000

Érvényes eredeti kért összeg 2480000

Önrész összege 0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%) 0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 0,00

Más államháztartási támogatás összege 0

Összes bevétel 2480000

Összes kiadás 2480000

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 34,27

Megítélt összeg 850000

Aktuálisan megítélt összeg 850000

Összes lemondott összeg

Összes visszavont összeg

Összes hátralévő kifizetés 0

Összes kifizetett összeg 850000

Összes befizetett támogatás 0

Összes befizetett kamat 0

Egyenleg 0

Munkaforma -

Program nyelve -

Program weboldala

Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? nem

Belföldi bank(1) Belföldi

Bank neve(1)

Bankszámla száma(1)

Belföldi bank(2) Belföldi



.
Választható finanszírozási forma

.

.
Társpályázó adatai

.

.
Költségvetés

.
Bevételek

.

Kiadások

.

Bank neve(2)

Bankszámla száma(2)

Belföldi bank(3) Belföldi

Bank neve(3)

Bankszámla száma(3)

Belföldi bank(4) Belföldi

Bank neve(4)

Bankszámla száma(4)

Választott finanszírozási mód Vissza nem térítendő - 100 %-os támogatási előleg formájában
történő finanszírozás

Jelen pályázatot határon túli civil szervezettel (társpályázóval)
együttesen valósítom meg.

Nem

BEVÉTEL TÍPUSA ÖSSZEGE

Ö ÖNRÉSZ 0

A SAJÁT FORRÁS 0

B EGYÉB FORRÁS 0

T TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 850000

Z ÖSSZESEN 2480000

A
KÖLTSÉG/KIADÁSN
EM MEGNEVEZÉSE

Tételek részletezése
I. Támogatásból
fedezett kiadások (Ft-
ban)

II. Önrészből és
egyéb támogatásból
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

I. Főpályázó 850000 0 850000

I.A DOLOGI KIADÁSOK 623818 0 623818



I.A1

Ingatlan, jármű,
egyéb eszközök
üzemeltetésének
költségei

Javítás, karbantartás
költségei: rögzítés-
technikai eszközeink
karbantartása,
javítása és
kiegészítése. Havi
5000 Ft
átlagköltséggel
számolva összesen
10 hónapra 5 000 Ft
kiadást kalkuláltunk
egy esetleges, de
nem ritkán
bekövetkező javítás
költségének
fedezésére.

17239 0 17239



I.A2
Adminisztráció
költségei

1) Könyvelési
szolgáltatás díjai.
Összesen 50 000 Ft
értékben elszámolva
jelen projekt
tekintetében. Havi 5
000 Ft kiadást
kalkuláltunk 10
hónapra. Ez
összesen 50 000 Ft
kiadást fog jelenteni a
projektidőszakban.2)
Adminisztráció
költségei:
nyomtatványok,
irodaszerek, irodai
eszközök (ügyviteli
fogyóeszközök:
lyukasztó, tűzőgép
stb.). 20 000 Ft/év
költséggel
kalkuláltunk 1 évre.3)
Pályázati tanácsadás.
Az egyesületünk
szeretne külső
forrásokat bevonni
működési és szakmai
programjai
finanszírozhatóságár
a. Ehhez feltétlenül
szükséges egy
pályázatíró cég
bevonása, ki havi
szinten lát el minket
információval,
továbbá segít minket
a pályázatok
összeállításában
(pályázatfigyelés,
pályázati
tanácsadás). Havi 5
000 Ft költséggel
számolva 12 hónapra
ez 60 000 Ft kiadást
jelent.

44551 0 44551



I.A3
PR, marketing,
kommunikációs
költségek

1) Egyesületünket,
annak napi munkáját
és céljait bemutató
marketing
tevékenységek
kiadásai (online
hirdetések költségei).
Ezek főként
közösségi média
megjelenések, egyéb
online felületen
történő
megjelenések. 100
000 Ft értékben. Havi
egységköltsége 10
000 Ft, 10 hónapra
kalkulálva a
kiadásokat.2)
Levelezés és könyvek
postázásának
költsége. A honi és
határainkon túli
tagjainknak küldött
kiadványaink,
valamint az email
elérhetőséggel nem
rendelkezőknek
küldött értesítéseink,
meghívóink
eljuttatása egyre
drágább. Havi
mintegy 10 000 Ft
költséget számoltunk
posta költségekre. Ez
a kalkulált 10 hónap
esetén 100 000 Ft
kiadást jelent.

68540 0 68540

I.A4

Szervezet-és
humánerőforrás
fejlesztésének
költségei

0 0 0



I.A5
Szállítás, utazás-,
kiküldetés költségei

1) Logisztikai
szolgáltatás költsége.
A videó
közvetítéséhez
szükséges 3 tagú
stáb szállító
munkáinak
finanszírozása
(kameraeszközök,
egyéb a felvételekhez
szükséges eszközök
szállítása). 100 000
Ft értékben a 12
hónapos
projektidőszakban.2)
A tanulmányi hét
meghívott előadóinak
úti-, szállás- és
vendéglátási (reggeli)
költségeinek
fedezése. 240 000 Ft
értékben a 12
hónapos
projektidőszakban. 6
fő költsége, 40 000
Ft/fő
egységköltséggel
kalkulálva.3) A
konferenciáinkra
meghívott
határainkon túli,
anyagilag
támogatásra szoruló
tagjaink – legalább 10
fő – utazási és szállás
költségeinek
fedezéséhez való
hozzájárulásunk. 350
ezer Ft értékben a 12
hónapos
projektidőszakban.
Egységköltsége 35
000 Ft/fő.

236463 0 236463

I.A6
Munka- és védőruha,
védőfelszerelés
költségei

0 0 0



I.A7
Egyéb beszerzések,
szolgáltatások

1) A videó
közvetítéséhez
szükséges 3 tagú
stáb előkészítő-, és
utómunkáinak
finanszírozása a 12
hónapos
projektidőszakban
összesen 300 000 Ft
értékben. Mintegy 80-
100 munkaórára
kalkulálva a
kiadásokat.2) Az E&T
online folyóirat
szerkesztésének,
kiadásának
támogatása
(dotálása). 2012 óta a
Magyar Pax
Romanával közösen
adjuk ki az Egyház és
Társadalom című
online folyóiratot.
Mintegy 150
munkaórára
kalkulálva a
kiadásokat összesen
300 000 Ft értékben
12 hónapra kalkulálva
a kiadásokat.3) A
konferenciáinkra
meghívott
határainkon túli,
anyagilag
támogatásra szoruló
tagjaink – legalább 10
fő – étkezési ellátása
költségeinek
fedezéséhez való
hozzájárulásunk.
Összesen 150 000 Ft
értékben a 12
hónapos
projektidőszakban.
Egységköltsége 15
000 Ft/fő.

257025 0 257025

I.B
SZEMÉLYI JELLEGŰ
KIADÁSOK

54832 0 54832

I.B1 Bérköltség 0 0 0

I.B2 Ösztöndíj 0 0 0

I.B3
Egyszerűsített
foglalkoztatás
költsége

0 0 0



I.B4
Munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszony

Az egyesület
alaptevékenységeivel
összefüggésben
szervezetünk titkári
teendőinek ellátása
havi 40 000 Ft
egységköltséggel. Ez
4 hónapra számolva
összesen 160 000 Ft
kiadást jelent. A titkár
feladat az egyesület
összefogása,
kapcsolattartás
partnereinkkel, a napi
szintű működési
tevékenységek
biztosítása és az
abban való hatékony
közreműködés.

54832 0 54832

I.B5

Önkéntes
foglalkoztatott
költségei (2005.évi
LXXXVIII.tv.alapján,ö
nk. tevékenysége
ellátása
közben/érdekében
felmerült
ktg)Lásd:Pályázati
útm.7.1 p.

0 0 0

I.C
FELHALMOZÁSI
KIADÁSOK

171350 0 171350

I.C1
Tárgyi eszköz
beszerzés

Az irodai hátterünk
fejlesztése minőségi,
hosszú távon
használható
számítógép (1 db)
beszerzésével. 300
000 Ft értékű
fejlesztés. A
számítógép műszaki
leírása: i7 processzor
(nem U jelzéssel,
inkább a HQ jelű) 16
(esteleg 32) GB
RAM,dedikált
videókártya
4GB,SSD;Windows
10 (64 bit).

102810 0 102810



I.C2
Immateriális javak
beszerzése

1) Honlapfejlesztés
elavult honlapunk
megújítására. A
fejlesztés kalkulált
költsége 100 000 Ft a
12 hónapos
projektidőszakban.2)
vMix szoftver
beszerzése a
kulturális
rendezvényekről
készült videók
szerkesztésére.
Egységköltsége 100
000 Ft/db szoftver. A
C2 sorra tervezett
költségek összesen
200 000 Ft-ot
jelentenek.

68540 0 68540

I.C3
Saját tulajdonú
ingatlan felújítás

0 0 0

II. Társpályázó 0 0 0

II.A DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0

II.A1

Ingatlan, jármű,
egyéb eszközök
üzemeltetésének
költségei

0 0 0

II.A2
Adminisztráció
költségei

0 0 0

II.A3
PR, marketing,
kommunikációs
költségek

0 0 0

II.A4

Szervezet-és
humánerőforrás
fejlesztésének
költségei

0 0 0

II.A5
Szállítás, utazás-,
kiküldetés költségei

0 0 0

II.A6
Munka- és védőruha,
védőfelszerelés
költségei

0 0 0

II.A7
Egyéb beszerzések,
szolgáltatások

0 0 0

II.B
SZEMÉLYI JELLEGŰ
KIADÁSOK

0 0 0

II.B1 Bérköltség 0 0 0

II.B2 Ösztöndíj 0 0 0

II.B3
Egyszerűsített
foglalkoztatás
költsége

0 0 0



.
Döntés

.

.
Támogatás adatai

.
A pályázó szervezet gazdálkodási formája a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) szerint:

egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot)

A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet.

Amennyiben a szervezet elnevezésében a „szövetség” szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik.

Válassza ki a szervezet főtevékenységét:

II.B4
Munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszony

0 0 0

II.B5

Önkéntes
foglalkoztatott
költségei (2005.évi
LXXXVIII.tv.alapján,ö
nk. tevékenysége
ellátása
közben/érdekében
felmerült ktg)Lásd:
Pályázati útm. 7.1 p.

0 0 0

II.C
FELHALMOZÁSI
KIADÁSOK

0 0 0

II.C1
Tárgyi eszköz
beszerzés

0 0 0

II.C2
Immateriális javak
beszerzése

0 0 0

II.C3
Saját tulajdonú
ingatlan felújítás

0 0 0

D

TÉRÍTÉSMENTES
HOZZÁJÁRULÁS
(közérdekű önkéntes
munka, egyéb tárgyi
feltételek vagy
szolgáltatások
biztosítása)

0 0 0

Z ÖSSZESEN 850000 0 850000

Döntés indoklása

Döntés dátuma 2020.01.27

Megítélt összeg 850000

Döntési kikötés A rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel a pályázat
csökkentett támogatási összeggel támogatható.



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

Kérjük, adja meg, hogy a megelőző lezárt üzleti évben (2018.) a Tao. tv. alapján mekkora összegű látvány-csapatsport támogatásban

részesült a szervezet (Ft): 

0

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 44. pontja szerinti támogatás, amely

után a támogató a Tao. tv. 22/C. §-ában rögzített adókedvezményt érvényesített.

Kérjük, válasszon az alábbi támogatható tevékenységek közül:

I. 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 (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése

szerint ennél a pontnál lehetőség van együttesen beadott pályázatra)

II. 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

III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint ennél a pontnál

lehetőség van együttesen beadott pályázatra)

I.

.
Tevékenység bemutatása

.
Kérjük, mutassa be a pályázati projektet az alábbi szempontok alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban szereplő bírálati

szempontokat:

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása: 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem egy 1969-ben, Bázelben alakult értelmiségi- és könyvkiadó egyesület. A szervezetet 50

évvel ezelőtt létrehozó honfitársaink a rendszerváltás előtt elsődleges feladatuknak tekintették az itthon tiltottnak számító könyvek kiadását.

Minden év tavaszán tanulmányi heteket tartottak, melyre egész Nyugat-Európából érkeztek emigráns magyarok. Sokat áldoztak arra, hogy

az akkori szocialista országokból is minél több érdeklődőt tudjon eljönni a rendezvényekre. 1996-ban alakult meg itthon a mi – a fenti

egyesülettel testvér - szervezetünk, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület. Egyházi szervezetektől, politikai pártoktól és

csoportosulásoktól teljesen független, ökumenikus társaságként működünk. Célunk a magyarságot érintő kérdések tanulmányozása, a

magyar kultúra, a magyarság vallási, tudományos és művészeti értékeinek ápolása, kulturális örökségünk megőrzése a különböző

országokban élő magyar értelmiségiek körében. Továbbá stratégiai célunk az egymástól elszakított vagy távol élő magyarok között a fenti,

szellemi kincseken alapuló kapcsolatok létesítése és fejlesztése. Ösztönözzük azt, hogy a határainkon túli magyarság körében is elterjedjen

a Szabadegyetem vitakultúrája és toleráns gyakorlata. Egyesületünk tevékeny részt vállalt abban, hogy a 2000-es években megalakulhatott

Szászrégenben az erdélyi, Komáromban a felvidéki, Szabadkán vajdasági, Beregszászon kárpátaljai testvér-szervezetünk.

Anyaegyesületünk és mi is régóta együttműködünk a katolikus emigráció szervezetével, a Pax Romanával, majd annak magyarországi

egyesületével, a Magyar Pax Romanával. Az egyes testvér-szervezeteinkkel együttműködve fontos feladatunknak tekintjük az anyaországi

és külhoni magyarság közötti összetartozás érzés erősítését, a társadalmunk és a kisebbség problémáinak megértését, a nyugati magyar

diaszpóra- és az elszakított területeken élő magyarság körében a magyar kultúra erősítését, hagyományaink ápolását. Akadémiai Napok

nevet viselő tanulmányi heteinket továbbra is minden évben az anyaegyesülettel közösen rendezzük meg. Az 50. évfordulót idén



Burgenlandban közösen ünnepeltük.Egyesületünk 2012 óta a Magyar Pax Romanával közösen adja ki az Egyház és Társadalom című

online folyóiratot, melynek élő mellékleteként minden hónapban Lehet-e? Fórum címmel vitaesteket rendezünk Budapesten, amelyeken

főként társadalmi kérdésekkel foglalkozunk. Fórumainkat élőben közvetítjük az interneten, így bárki, a világ bármely pontjáról részt vehet és

hozzászólhat a vitához. Az online közvetítéssel és a fórumról készült videós összefoglalóval több 1000 barátunkat tudjuk elérni. Sok, szerte

a világban élő magyarnak ez az online is megvalósuló fórum jelenti az egyetlen élő kapcsolatot Magyarországgal és hazánk társadalmi

kérdéseivel. Valljuk, hogy az egyesület munkája révén – az ifjúságot is elérve - sokat tehetünk az egyes magyar közösségek

kapcsolatainak fenntartásáért és aktívvá tételéért itthon és külföldön egyaránt. 

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

Egyesületünk tevékenységét a szabadegyetemi hagyományok szerves és logikus folytatásának tekintjük. Az EPMSZ évente egyszer,

áprilisban, különböző helyszíneken ún. "Akadémiai Napok"-at rendez. Ezeken az összmagyar találkozásokon 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 és az ökumenikus gondolat

fejlesztését, valamint a magyar irodalom, zene, színház, film és képzőművészet jobb megismerését szolgálják. A Kárpát-medencei

társszervezetek is rendszeresen tartanak tanulmányi napokat vagy előadásokat, vitaesteket. Egymás rendezvényein mindig részt veszünk.

Fontosnak tartjuk, hogy az egyesület növelje a fiatalabb korosztályból kikerülő tagjai számát, hiszen ez egyesületünk hosszú távú érdeke

is.Meggyőződésünk, hogy ma szükség van olyan határokon átívelő szellemi műhelyre, melynek tagjai örülnek az együttlétnek, együtt

gondolkodásnak, az egymás meghallgatása révén történő tanulásnak, az eszmecsere lehetőségének anélkül, hogy egyéni nézeteiket, saját

álláspontjaikat fel kellene adniuk. Igyekszünk lehetővé tenni, hogy az Akadémiai napokon minél több, határon túl élő tagunk vehessen részt.

Gyakran a határon túli magyarság körében rendezzük tanácskozásainkat. A Kárpátalján (2018), Erdélyben (2012) és Szlavóniában (2008)

rendezett találkozóinkon olyan műsort állítottunk össze, amely alkalmat kínált a térség mindennapjainak, történelmének, földrajzának és

kisebbségi létének megismeréséhez. Sokat kaptunk emigrációban élő elődeinktől: könyvekben, hitéletben és szellemiségben egyaránt. Ezt

azzal igyekszünk meghálálni, hogy most mi, az egyesület tájékoztatjuk őket rendszeresen a magyar közélet aktuális kérdéseiről. Ezért

készítjük az Egyház és Társadalom című online folyóiratot és annak havi mellékletét: a Lehet-e? Fórumot. Több mint 10 év vitaestjei

tanúsítják, hogy igen, lehetséges és szükséges is az ellentétes társadalmi nézetek közötti békés eszmecsere, a kommunikáció elősegítése.

Fórumaink internetes közvetítésével pedig az az eltökélt szándékunk, hogy a magyar közéletről szóló, a fővárosban rendezett vitaestjeink

elérhetővé váljanak a vidéken, a határainkon túl élő tagjaink és a nagyvilág magyarságának is. Egyben lehetővé tesszük, hogy vitáinkhoz

hozzászóljanak, kérdéseket tehessenek fel az előadóknak. Hisszük, hogy egyesületi munkánkkal - a magunk lehetőségei szerint és a

tagság szélesítésével hosszú távon is – tevékenyen és eredményesen járulhatunk hozzá nemzetünk, a külhoni és anyaországi magyar

közösségek egységéhez.

Kérjük mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járul hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a

foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására):

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. Mi szerkesztjük az Egyház és társadalom c. online kulturális folyóiratot. Mi finanszírozzuk a Lehet-e?

Fórum videó- felvételeit. Mindenki önkéntes munkában dolgozik, vagy csupán költségeinek fedezésére számíthat. A vezetőség öregedve is

szorgalmasan dolgozik, de régóta tudjuk, hogy profi titkárnak, marketinget ismerő szakembernek és korszerűbb, hatékonyabb technikának

(számítógép, kép- és hangrögzítő eszközök) kellene segíteniük munkánkat. Korábban a nyugati szervezet támogatását élvezhettük, de ma



már ők szorulnának a mi segítségünkre. Kiadásaink jelentős részét az évente rendezett Akadémiai Napok megszervezése és lebonyolítása

teszi ki. A szervezés költségei: az egyes helyszínek bérleti díjai, az előadók költségeinek fedezése, a hangosítás, világítás biztosítása,

videodokumentálás, a konferenciákon résztvevő, anyagilag támogatásra szoruló, határon túlról érkező vendégek utazási és ellátási

költségeinek egy részét mi szeretnénk finanszírozni. Jelenleg folyik a Szabadegyetem délvidéki és felvidéki köreinek újjászervezése,

melyben aktív segítségünkre kívánunk lenni. Szakemberekre szeretnénk bízni a testvérszervezetek közös honlapjának működtetését is.

Egyház és Társadalom online folyóiratunk jelenleg főként a Lehet-e? Fórumunk vitaestjeit közvetíti. Szeretnénk nézőinket és hallgatóinkat

olvasnivalókkal is ellátni. Felvételi technikánk (tárgyi eszközök) korszerűsétésre szorul. A rendszerint kétórás vitáink videó változatát is

szakemberek segítségével szeretnénk rövidebbre szerkeszteni. A fórumokat minden esetben háromtagú stáb közvetíti élőben, az

interneten keresztül, videófelvételeket készít, melyeket néhány napon belül elérhetővé tesz az interneten. Ezek előkészítő, utómunkáinak

finanszírozásában, a rögzítés-technikai eszközök beszerzésében, karbantartásában is sokat jelentene újabb források bevonása.

Önkéntesek tekintetében elsősorban fiatal, a kulturális témák iránt érdeklődő fiatal értelmiségiekre számítunk. 2-4 fő önkéntes bevonásával

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. Hisszük, hogy az

általunk képviselt értékek, mint a magyar kultúra ápolása, a Kárpát-medencében szorgalmazott együttműködések, az aktív

közösségteremtés mind egyre több és több magyar ember igényeivel találkoznak. A projekt megvalósításával egyesületünk működése a

következő években biztos alapokra kerülhet, szakmai tevékenységeink intenzívebbé válnak. A fenti célokért kívánunk cselekedni a jövőben

is, ehhez kérjük T. Támogató szervezet egyetértő támogatását.

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat (monitoring indikátorokat) a támogatási időszakra vonatkozóan:

Monitoring indikátorok tulajdonképpen mérőszámok, olyan adatok, amelyek a döntéshozatalt, vagy az ezzel összefüggő egyeztetéseket,

tárgyalásokat segítik elő.

Kérjük, adja meg a szervezetnél jelenleg foglalkoztatottak számát!

Foglalkoztatottak jelenlegi száma:

0

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

Foglalkoztatottak tervezett száma:

0

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:

1500

120

Tevékenységeken keresztül közvetlenül elérni szándékozott személyek száma:

A leginkább érintett korcsoport: 

50-59

.
Tevékenység bemutatása2

.
Kiadvány



a támogatási időszakban kiadni tervezett nyomtatványok száma (db)

a támogatási időszakban megjelenő elektronikus/digitális kiadványok száma (db)

Beszerzés

támogatási időszakban beszerezni tervezett eszközök száma (db)

1

támogatási időszakban beszerezni tervezett szoftverek száma (db)

1

Szolgáltatás

a támogatási időszakban egészségügyi szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek száma (fő)

a támogatási időszakban szociális szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek száma (fő)

a támogatási időszakban tanácsadási szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek száma (fő)

Oktatás, képzés

.

Külföldi utazás

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazások száma (db)

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazások napjainak száma (nap)

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazások során megtett távolság (km)

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazásokon részt vevők száma (fő)

a támogatási időszakban tervezett projekttevékenységekkel elért személyek száma összesen (fő)

.
Rendezvények

.
Rendezvények

A támogatási időszakban megvalósítani tervezett rendezvények darabszáma: 

13

Amennyiben több rendezvényt valósít meg, kérjük az alábbiakban az összesített adatokat tüntesse fel.

Résztvevők tervezett száma (fő):

600

Amennyiben több rendezvényt valósít meg, kérjük az alábbiakban a legkorábbi rendezvény kezdő dátumát és a legkésőbbi záró dátumát

tüntesse fel.

2020.04.01

Rendezvény(ek) kezdő dátuma (kérjük, válassza ki):

2021.03.31

Rendezvény(ek) záró dátuma (kérjük, válassza ki):

Rendezvény(ek) napjainak száma (db):

13

a támogatási időszakban tervezett képzések száma (db)
a támogatási időszakban képzésben részt vevők tervezett száma
(fő)



Rendezvény(ek)re vonatkozó adatok:

igen

2020.04.01

A tervezett rendezvény időpontja 1.:

A tervezett program helyszíne: 

1052 BUDAPEST, DEÁK TÉR 4. I. EM.

A tervezett rendezvény címe: 

Lehet-e? című társadalmi vitafórumunk

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Lehet-e? című társadalmi vitafórumunk szervezése, lebonyolítása (havonta szervezzük Budapesten, a projektidőszakban is)Tervezett

létszám: személyesen minimum 40 fő /alkalom)Internetes közvetítéssel együtt: több 100 fő néző/ alkalom.Minden hónapban Lehet-e?

címmel társadalmi vitafórumot rendezünk Budapesten, melyet élőben közvetítünk az interneten, így bárki csatlakozhat és hozzászólhat a

fórumhoz. Az online közvetítéssel és a fórumról készült videós összefoglalóval több ezer embert érünk el. Az előadásokon, kerekasztal-

vitákon és munkacsoportokban az egyetemes emberi, kivált a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozunk, különös tekintettel korunk

tudományos, teológiai és kulturális kihívásaira.Sok, szerte a világban élő magyarnak ez az online is megvalósuló fórum jelenti az egyetlen

élő kapcsolatot Magyarországgal és hazánk társadalmi kérdéseivel. Valljuk, hogy az egyesület munkája révén – az ifjúságot is elérve -

sokat tehetünk az egyes magyar közösségek kapcsolatainak fenntartásáért és aktívvá tételéért itthon és külföldön egyaránt. 

Rendezvény kiterjedése:

országos (legalább 7 megyét érintő)

igen

2020.04.29

A tervezett rendezvény időpontja 2.:

A tervezett program helyszíne: 

Balatonszárszó

A tervezett rendezvény címe: 

Értelmiség megváltozott szerepkörben

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Értelmiség megváltozott szerepkörben című rendezvényünkTervezett létszám: minimum 150 főCélunk a magyarságot érintő kérdések

tanulmányozása, a magyar kultúra, a magyarság vallási, tudományos és művészeti értékeinek ápolása, kulturális örökségünk megőrzése a

különböző országokban élő magyar értelmiségiek körében. Továbbá stratégiai célunk az egymástól elszakított vagy távol élő magyarok

között a fenti, szellemi kincseken alapuló kapcsolatok létesítése és fejlesztése. Ezeken az összmagyar találkozásokon neves előadók

segítségével korunk és kultúránk legfontosabb kihívásait igyekszünk megérteni. Ezen a rendezvényen a magyar értelmiség mai

lehetőségeit és felelősségét tekintjük át meghívott előadóink és tagságunk segítségével.

Rendezvény kiterjedése:

országos (legalább 7 megyét érintő)

nem

A tervezett rendezvény időpontja 3.:

A tervezett program helyszíne: 



A tervezett rendezvény címe:

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

nem

A tervezett rendezvény időpontja 4.:

A tervezett program helyszíne: 

A tervezett rendezvény címe: 

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

nem

A tervezett rendezvény időpontja 5.:

A tervezett program helyszíne: 

A tervezett rendezvény címe: 

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

nem

A tervezett rendezvény időpontja 6.:

A tervezett program helyszíne: 

A tervezett rendezvény címe: 

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

nem

A tervezett rendezvény időpontja 7.:

A tervezett program helyszíne: 

A tervezett rendezvény címe: 

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

.
Általános nyilatkozatok

.
a) Kijelentem, hogy a pályázati adatlap tartalmát elolvastam, a benne foglalt információkat tudomásul vettem, minden kitöltendő mezőjét

kitöltöttem.

igen



b) Nyilatkozom, hogy az EPER-ben szereplő adataim mindenben megegyeznek az OBH Civil Szervezetek Névjegyzékében megtalálható

adatokkal.

link: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

igen

c) Nyilatkozom, hogy az EPER-ben újonnan regisztrált szervezetként a regisztrációs nyilatkozatom (az azt alátámasztó, képviselő által

hitelesített dokumentumokkal együtt) ezen pályázat benyújtásának napjáig az Alapkezelőhöz (Cím: 1253 Budapest Pf.: 36.) beküldésre

került.

nem releváns

d) Nyilatkozom, hogy a szervezet adataiban változás/módosítás történt, az új regisztrációs nyilatkozatom (az azt alátámasztó, képviselő

által hitelesített dokumentumokkal együtt) ezen pályázat benyújtásának napjáig az Alapkezelőhöz (Cím: 1253 Budapest Pf.: 36.) beküldésre

került.

nem releváns

e) Nyilatkozom, hogy a pályázati díjat ezen pályázat benyújtásának napjáig átutalással a kiírásnak megfelelően teljesítettem, és az átutalást

igazoló dokumentumot a pályázati adatlap Információk lapfülére felcsatoltam. 

igen

.
Nyilatkozat - pénzforgalmi szolgáltatók 

.
Nyilatkozat kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóiról:

Kijelentem, hogy a "További banki adatok" lapfülön megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi számlával az általam

képviselt szervezet nem rendelkezik, az ott található felsorolás az EPER regisztrációkor megjelölt pénzforgalmi számlákat is tartalmazza.

Nyilatkozom, hogy a támogatási összeg folyósítását az EPER regisztrációs adatoknál megjelölt első számú pénzforgalmi számlára kérem.

igen

Az egyes pénzforgalmi számlákra vonatkozó, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) részére benyújtott – beszedési

megbízás benyújtására – felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítési sorrendjeként a "További banki adatok" lapfülön található pénzforgalmi

számlák szerinti felsorolás sorrendjét kérem figyelembe venni.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nevében kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy amennyiben a "További banki

adatok" lapfülön felsorolt számlá(ka)t megszüntetjük, illetve új számlát nyitunk, erről a tényről és annak adatairól az Alapkezelőt

haladéktalanul, de legkésőbb a létrehozástól/változástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatom, továbbá az új számlára új

„felhatalmazás beszedési megbízás alkalmazására” dokumentumot (azaz felhatalmazó levelet) nyújtok be a számlavezető pénzforgalmi

szolgáltató felé. A felhatalmazó levél egy eredeti – a pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt – példányát a változásról szóló írásos

tájékoztatóval egyidejűleg benyújtom az Alapkezelőnek.

Nyilatkozom, hogy a "További banki adatok" lapfülön illetve jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és tények teljes körűek,

hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

igen

.
Nyilatkozat - támogatási igények

.



Nyilatkozat adott tárgyban beadott támogatási igényekről

Kijelentem, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott támogatási kérelemmel azonos tárgyban a következő szervezetekhez

nyújtottam be támogatási igényt:

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG

ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

nem releváns

.
ÁFA-nyilatkozat

.
Nyilatkozom, hogy a pályázat tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (a

továbbiakban: ÁFA) alapján:

1. Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kijelentem, hogy a

Támogatói okirat (továbbiakban: Okirat) mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem

és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

2. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán ÁFA levonási jog nem illet meg (tárgyi mentes

tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek). Kijelentem, hogy az Okirat mellékletét képező költségvetésben az

általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

3. Alanya vagyok az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra

vonatkozóan adólevonási jog illet meg. Kijelentem, hogy az Okirat mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót nem

tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

4. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen Okirathoz kapcsolódóan nem élhetek az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy

a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra

vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül.

Kijelentem, hogy az Okirat mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az

elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre

5. Alanya vagyok az ÁFÁ-nak és jelen Okirathoz kapcsolódóan arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható ÁFA

összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét

képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a költségek ez

esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom. Kijelentem, hogy az Okirat mellékletét képező

költségvetésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül

figyelembevételre.

Kijelentem, hogy a fenti pontban foglaltak vonatkoznak a pályázó szervezetre:

1

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, azt az

EPER-ben "Módosítási kérelem" benyújtásával a változást követő 8 napon belül jelzem az Alapkezelő felé.



Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ÁFA tv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás

igénybevevőjeként kötelezett vagyok az áfa megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről

a beszámoló mellékletét képező nyilatkozaton külön számot adok és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat elkülönítetten nyújtom be.

Tudomásul veszem, hogy nem jogosultak támogatásra azok az adók, melyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól

visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhetők és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve az Alapkezelő adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén nyilatkozatom

valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból a NAV-ot megkeresse.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett valótlan tartalmú nyilatkozatot

teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel, bűncselekményt követek el, és minden esetben feljelentést von maga után.

Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve képviselőm által az eljárás bármely szakában tett valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen

tartalmú nyilatkozattétel esetén az Alapkezelő a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő

behajtása iránt a banki felhatalmazó nyilatkozat alapján haladéktalanul intézkedik.

Tudomásul veszem, hogy az Alapkezelő az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot,

információt kérhet.

igen

.
Nyilatkozat - tevékenység, támogatás

.
Nyilatkozat a szervezet tevékenységéről, támogatásból részesülésről

igen

nem

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet:

• gazdasági-vállalkozási, illetve közhasznú tevékenységének % - os aránya:

gazdasági-vállalkozási tevékenység:

0

%

Gazdasági-vállalkozási tevékenységhez és a közhasznú tevékenységhez beírt %-ok összegének 100%-nak kell lennie!

közhasznú tevékenység:

100

%

Kérjük a megfelelő pont jelölését:

nem

2018. évben

2019. évben

2020. évben

igen

Tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami támogatás mértéke a 200 000 eurót eléri vagy meghaladja,

úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet.



igen

.
Speciális nyilatkozatok

.
a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok

megfelelnek a valóságnak, valamint hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek

b) hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapkezelő a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az

Alapkezelő hivatalos honlapján közzétegye

c) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) (a

továbbiakban: Ávr.) bekezdése alapján az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében

visszatartásra kerülhet, egyben tudomásul veszem, hogy a visszatartás az Okiratban vállalt kötelezettségeimet nem érinti

d) kijelentem, hogy a pályázati csomagban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget tettem

e) hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt szervezet adószámát (adóazonosító jelét) a Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár

felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez

f) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom

g) nyilatkozom, hogy a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a

költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási jogviszony felmondása vagy elállás esetén a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési

támogatás összegét a jogszabályban meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben

visszafizetem

h) vállalom, hogy az Alapkezelő által előírt biztosítékokat legkésőbb a támogatás első folyósítását megelőző időponttól, a támogatási

jogviszonyból eredő kötelezettségeim megszűnéséig rendelkezésre bocsátom

i) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számlák

szolgálnak, továbbá haladéktalanul írásban bejelentem az Alapkezelőnek, ha új pénzforgalmi számla nyitására kerül sor, és a

számlavezető pénzügyi intézmény által záradékolt felhatalmazó levelet egyidejűleg megküldöm

j) tudomásul veszem, hogy amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

ajánlatkérőnek minősül a szervezet, úgy a támogatási cél végrehajtása során a beszerzésekre vonatkozóan biztosítania kell a tisztességes,

diszkriminációmentes, nyílt és átlátható eljárást, a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetében pedig a támogatásból

finanszírozott építési beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni

k) nyilatkozom arról, hogy az előirányzatból támogatott tevékenység, támogatási cél és támogatási program megvalósítása során

létrehozott, illetve megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem

l) hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapkezelő a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje,

feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze

m) kijelentem, hogy a támogatott célokkal kapcsolatos iratok és dokumentumok fellelhetőségi helyéről a pályázat benyújtásakor

nyilatkozom. Amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás következik be, a tudomására jutástól számított nyolc napon belül

köteles vagyok bejelenteni az Alapkezelőnek

n) kijelentem, hogy a szervezettel szemben –amennyiben munkáltató– az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglalt kötelezettségek megsértése vagy nem teljesítése miatt a

bérkompenzáció hiányát megállapító jogerős határozatot nem hoztak



o) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – a költségvetésből nyújtott

támogatás terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről a Kedvezményezett azok kifizetése

előtt – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen

meggyőződött

p) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában

van a szervezet

q) nyilatkozom, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának

megvalósulását meghiúsíthatja

r) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott

dokumentumokhoz képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Alapkezelő részére benyújtom

s) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár 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 Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű

támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek

t) kijelentem, hogy az Alapkezelő által kezelt Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési

Feltételeket megismertem, annak tartalmát és rendelkezéseit elfogadom, betartom, azokat magamra és pályázatomra nézve kötelezőnek

ismerem el. A NEA ÁSZF elérhetősége: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok.

igen

.
Kizáró feltételekre vonatkozó nyilatkozat

.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet:

a) megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek

minősül.

Nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdésében és a Civil tv. 67. § (1) - (2) bekezdésében, valamint Civil tv. 62. § (2) bekezdésében

meghatározottakról

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 48/B. § (1) bekezdése alapján nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 

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 személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója,

d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság,

valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – 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.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján a NEA Tanács elnöke és tagjai által jelzett, a saját és közeli

hozzátartozó tekintetében összeférhetetlennek minősülő szervezet támogatási igénye érvénytelen. A kollégium elnöke és tagjai által jelzett,

a saját és közeli hozzátartozó tekintetében összeférhetetlennek minősülő szervezet támogatási igénye annak a kollégiumnak a tekintetében

érvénytelen, ahova a kollégium elnökének és tagjainak megbízása szól. A Civil tv. 67. § (1) bekezdése szerint a támogatási igény

érvénytelen, ha a döntéshozó, illetve a döntési folyamatban közreműködő személy vagy közeli hozzátartozója

a) az alapítvány alapítója, a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja,

b) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,

és ezek a feltételek a vizsgált időpontot megelőző egy éven belül bármikor fennálltak.

Kijelentem, hogy a fenti kizáró tényezők közül egy sem áll fenn esetemben, illetve az általam képviselt szervezet esetében sem.

igen

.
Nyilatkozatok - regisztráció

.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elektronikus alapon történő benyújtásával a Támogató a Pályázónak a tárgyévi regisztrációs

nyilatkozatában foglalt tényeket, körülményeket a nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő tartalommal a pályázat benyújtásának időpontjában

hatályos állapotnak tekinti, az abban vállalt kötelezettségeket hatályos kötelezettségvállalásnak tekinti.

Amennyiben a nyilatkozat kelte, és a pályázat benyújtása közötti időszakban olyan változás következett be, amely a regisztrációs

nyilatkozat tartalmát érinti, pályázó tudomásul veszi, hogy pályázata csak a regisztrációs nyilatkozat ismételt – tényleges állapotot tükröző

tartalommal történő – benyújtásával érvényes, illetve ezen kötelezettségének megszegése esetére Támogató a támogatás jogosulatlan

igénybe vételére vonatkozó szabályok szerint jár el.

igen

.
Információk

.
A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig, a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki

utalással, melynek összege 2.000,-Ft. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017

IBAN HU20100320000031002400000017

Kérjük, szíveskedjen csatolni a pályázati díj befizetését igazoló dokumentumot:

palyazati dij.pdf

FIGYELEM: A pályázati kiírás szerint, amennyiben jelen pályázatát véglegesíti és benyújtja, úgy további pályázat - az ezen a kategórián

benyújtható pályázati darabszám figyelembe vételével - nem nyújtható be jelen kategórián, illetve az összevont kiírások és az

egyszerűsített kiírás többi kategóriáján!

FORMAI ILLETVE TARTALMI HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

.



Nyilatkozat - adatlap kitöltöttsége

.
Nyilatkozom annak ellenőrzéséről, hogy a megelőző lezárt üzleti évről szóló teljes (mérleget és eredmény-kimutatást tartalmazó, továbbá a

kiírás 11.2. pontjában meghatározott szempontoknak megfelelő) számviteli beszámoló elérhető és megnyitható a www.birosag.hu oldalon.

igen, ellenőriztem, megnyitható

Nyilatkozom, hogy amennyiben a www.birosag.hu oldalon nem elérhető a megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóm, akkor

benyújtottam elektronikusan, az EPER-ben, a „Dokumentum beküldő-n" keresztül (a képviselő által aláírt és keltezve szkennelt vagy OBH

által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt és a kiírás 11.2. pontjában meghatározott szempontoknak

megfelelő) beszámolót és a letétbe helyezését igazoló dokumentumot a pályázati kiírás szerinti formában.

nem releváns

A költségvetésben a „Támogatási igény szerinti tétel részletezése” oszlopot minden olyan sor tekintetében szövegszerűen kitöltöttem,

melyre költséget terveztem.

igen

.
Tárolási nyilatkozat

.
Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációt és a támogatás szabályszerű felhasználását igazoló elkülönített nyilvántartást az alábbi helyen

tárolom, azt az esetleges ellenőrzés során a megadott helyen az ellenőrzésre jogosult személynek átadom. 

igen

Amennyiben a tárolás helyében változás következik be, azt 8 napon belül bejelentem.

Név (szervezet vagy személy):

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület

Település: 

Budapest

Utca, házszám:

Margit körút 7. III/7/A.

Irányítószám:

1024

.
Adatvédelmi nyilatkozat

.
Kérjük, hogy az alábbi mezőbe szíveskedjen feltölteni az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozato(ka)t. Az Adatkezelési hozzájáruló

nyilatkozatot az Adatvédelmi tájékoztató 6. pontjában meghatározott személyek (pl. szervezet hivatalos képviselője, kapcsolattartók)

esetében kell benyújtani, amennyiben esetükben az EPER-ben az Adatvédelmi tájékoztató 6. pontjában feltüntetett adatokat megadta. A

kitöltött nyilatkozatokat scannelve, pdf. formátumban, az érintett személy aláírásával ellátva szükséges benyújtani. Felhívjuk továbbá

figyelmét, hogy az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megfelelő formában történő feltöltése a támogatási igény benyújtásának feltétele,

nélküle a pályázat nem véglegesíthető.

adatkezelesi nyil.pdf
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Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően tekintse át az Adatvédelmi tájékoztatót, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

A kitöltendő Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat az alábbi elérhetőségről tölthető le:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok


