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2 780 000A program megvalósításának költsége összesen:

700 000Beszerzések, beruházások, felújítások3

1 840 000Anyagjellegű ráfordítások2

240 000Személyi jellegű ráfordítások1

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 780 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2023.03.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2022.04.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Közösségi környezet kollégium - Vegyes támogatás 2022.1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai - NEAO-KP-1-2022/2-001359
AP01 - Pályázati adatlap kitöltése

Szintlépés a megkezdett
úton

Cím:Közösségi környezet kollégium - Vegyes
támogatás 2022.

Tárgy:

Iktatószám:Civil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható összevont
támogatás 2022.

Kiírás:

01-02-00
16134

Nyilv. szám:Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási
Program (2022)

Program:

18754742-1-4
1

Adószám:Magyarország, 1053 Budapest, Papnövelde u., 2.
(Budapest)

Székhely:

attila.jeney@gmail.comE-mail cím:Arany Oroszlán Kulturális Egyesület (H1001693)Név:

Szintlépés a megkezdett úton

Egyesületünk programjainak megszaporodása, kapcsolataink folyamatos bővülése személyi, szervezeti
és technikai fejlesztést indokol a korábban kitűzött elveink, a befogadás, nyitottság, lehetőleg
ingyenesség megtartása mellett.
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7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:2. 3.

A pályázó értesítési címe

2.6.b Házszám/Postafiók:2. 3.2.6.a Házszám/Postafiók:2. 3.

Papnövelde u.5.b Utca:2. 3.Papnövelde u.5.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

18754742-9499-529-01Statisztikai számjel:2. 1. 15.

Pályázó OM azonosítója:2. 1. 14.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:2. 1. 13.

202 - Egyéb civil szervezetekPartnerszektor kód:2. 1. 12.

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

2. 1. 11.

Szakmai tevékenység:2. 1. 10.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

OktatásiTovábbi tevékenységi területei:2. 1. 9. 1.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Tevékenységi területe:2. 1. 8.

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 7.

A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2. 1. 6.

Mód. nyilv. szám:2. 1. 5.Módosított adószám:2. 1. 4.

01-02-0016134Nyilv. szám:2. 1. 3.18754742-1-41Adószám: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

Arany Oroszlán Kulturális
Egyesület

Arany Oroszlán Kulturális
Egyesület

2015.12.29.

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

Kulturális

kulturális tevékenység területén működő
civil szervezetek

529 - Egyéb egyesület

1053 1053

Budapest Budapest
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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.

+363096421796 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 szerkesztéseJeney Attila0 Választás a törzsadatból:2. 5.

Képviselő teljes neve

2.5 Törvényes képviselő személyes adatai

A kötelezettségvállaló megyezik a
pályázóval?

2.4 Kötelezettségvállaló

https://oroszlanklub.com/17 Honlap:2. 3.16 E-mail cím:2. 3.

+3630964217915 Telefonszám (mobil):2. 3.+3630964217914 Telefonszám:2. 3.

Elérhetőség

2.13.b Házszám/ Postafiók:2. 3.2.13.a Házszám/ Postafiók:2. 3.

Papnövelde u.12.b Utca:2. 3.Papnövelde u.12.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.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

1053 1053

Budapest Budapest

attila.jeney@gmail.com

Igen

Jeney Jeney

Attila Attila

1950.05.29.

elnök

+36309642179

attila.jeney@gmail.com

Jeney Jeney

Attila Attila
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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!)

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.

+363096421797 Mobil telefonszám:2. 6.+363096421796 Telefonszám:2. 6.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

5 Beosztása:2. 6.

4 Születési dátum:2. 6. 1950.05.29.

elnök

attila.jeney@gmail.com

Arany Oroszlán Kulturális
Egyesület

Arany Oroszlán Kulturális
Egyesület

HU39117050082121565600000000 HUF

OTPVHUHB OTP Bank Nyrt.
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3.1.3.3 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: 3000

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

Max. karakterszám: 3000

3.1.3.1 A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

3.1.3 A program megvalósítási terve

Amennyiben a pályázat a kollégiumi döntés
értelmében nem részesül támogatásban,
úgy a szervezet igényt tarthat 150 000 Ft
összegű egyszerűsített támogatásra.

Amennyiben a pályázat a kollégiumi döntés
értelmében nem részesül támogatásban,
úgy a szervezet igényt tart-e 150 000 Ft
összegű egyszerűsített támogatásra?

ÉrtékMagyarázatMegnevezés

3.1.2 További kiegészítő adatok

A projekt időszakban folyamatosan

Megjegyzés
Megvalósítás

vége
Megvalósítás

kezdeteHelyszíne
Ország / Megye / Település

Projekt tevékenység

3.1.1 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.)

3.1 Részletes szakmai projektterv

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2022.04.01. 2023.03.31.

Rendezvényszervezés,
kulturális menedzseri
feladatok

Magyarország Budapest 2022.04.01. 2023.03.31.

Kiemelt rendezvények Magyarország Budapest 2022.04.10. 2023.03.10.

Kamerák beszerzése Magyarország Budapest 2022.04.10. 2022.04.29.

Könyvelés, titkári
teendők

Magyarország Budapest 2022.04.15. 2023.03.15.

Önkéntesek képzése Magyarország Budapest 2022.04.15. 2023.03.15.

Honlap szerkesztés, és a
közösségi média
kezelése

Magyarország Budapest 2022.06.01. 2023.03.10.

igen

Az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület 2015-ben alakult, ám klubként 2011 óta működik. Kezdetben főleg az épület értékeinek bemutatásával
foglalkoztunk, hiszen itt működött 140 éven keresztül a híres Arany Oroszlán Gyógyszertár (a névadónk). A pincében, az épület barokk magjában
található Magyarország legidősebb üzemi pékkemencéje, illetve maga az épület is egy értékes klasszicista műemlék. Az ilyen irányú
tevékenységünket a Hungaria Nostra, Podmaniczky-díjjal ismerte el. Egyesületünk a Belváros egyetemi negyedében működik. A diákok, a közelben
élő és dolgozó értelmiségiek mind a programjaink látogatottsága, mind létrehozása tekintetében aktívak. Régi partnerünk a Pesti Szabad Szalon és
Színház, mely programjainak nagy része nálunk zajlik. Már hagyományosnak tekinthető célunk, hogy lehetőséget adjunk kezdő művészeknek,
társulatoknak, diákoknak a bemutatkozásra, egymás megismerésére, a kapcsolatépítésre. Programjaink jó része ingyenes, nincs fogyasztási
kötelezettség, és ezt szeretnénk a továbbiakban is megtartani. A fennállásunk során egyre több olyan intézmény munkájában veszünk részt, mint
például a Háló Közösségi Tér, az Albinoni Kamarazenekar, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem vagy a Magyar Pax Romana. Az ELTE BTK
Zenei Tanszék hallgatói vizsgamunkájuk prezentálásának is otthont adtunk, a Budapesti Ékszerek Éjszakája rendezvénysorozat keretein belül
MOME-s diákok kiállításának helyszínét biztosítottuk, amely kiállítás Alapítói, és a Hype and Hyper Középeurópai magazin díját is megnyerte.

Időközben a tevékenységünk egyre inkább kiegészült különféle kulturális programok tartásával. Rendszeressé váltak a színházi, művelődéstörténeti
és tudományos előadások. Folyamatosan szervezünk kiállításokat, különböző összejöveteleket. Igyekszünk politikai vagy egyéb nézetektől
függetlenül lehetőséget adni egymás nézeteinek megértésére, a békés vitára. Évek óta részt veszünk olyan népszerű budapesti és kerületi kulturális
rendezvényeken is, mint a KÖN, a Kultúrházak éjjel-nappal, az Ars Sacra, az Ékszerek Éjszakája, Irodalom Éjszakája. Hangszeres zeneoktatás, sőt
néha, kérésre, istentiszteleti színhely is az intézményünk. Tevékenységünk egyik fontos része – nem csak nálunk zajló – események videóra
rögzítése, vágása, publikálása. Koncertek (Albinoni zenekar, Janus Hangjai Gála Gödöllőn a Grassalkovich-kastélyban, Joe Fritz Trió koncertje),
tudományos előadások (dr. Louis Komzsik, Pécsi Rita), nemzetközi StartUp-ok bemutatása vagy legutóbb Balatonszárszón az Akadémiai Napok
felvételével úgy gondoljuk, nagymértékben hozzájárulunk a kultúra támogatásához, a műveltség előmozdításához, az egyre inkább szükséges, míves
párbeszéd elősegítéséhez. Kiegyensúlyozott kapcsolatban vagyunk a Belváros-Lipótváros Önkormányzatával, programjainkról rendszeresen hírt
adnak a kerületi médiumok, City TV, Mai Belváros újság...
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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

Max. karakterszám: 3000

Egyesületünk egyik alapelve a programjaink ingyenessége, a fogyasztási kötelezettség hiánya. Természetesen az Egyesület fenntartása, a programok
szervezése, megismertetése, munkát és költséget jelent. Így a könyvelés költségeire, pályázati szolgáltatásokra, az ügyviteli munkákra, szerződések,
elszámolások elkészítésére, lényegében könyvelő és a szakmai titkár munkájának fedezetére 430 ezer forintot tervezünk. Az Egyesület életéről az
oroszlanklub.com honlap számol be, ennek működtetése, hírlevelek, meghívók küldése 150 ezer forint az elképzelésünk szerint. Egy-egy komolyabb
kiállítás a kiállító terek teljes átrendezésével jár installálás, világítás, a környezet kialakítása, a művek szállítása, a felügyelet – amelyet általában
önkénteseink vállalnak, komoly költséggel is járhat. Pályázatunkban 12 kiemelt rendezvény megtartásának finanszírozását szeretnénk elérni.
Rendezvényenként 50 ezer forintot szánnánk a résztvevő művészek, előadók honoráriumára, és 20 ezer forintot a rendezésre, esetleg
vendéglátásra. Ez összesen 840 ezer forint a pályázati időszakban. Pályázatunk egyik fontos célja, hogy a digitális médiumok segítségével a fizikailag
jelenlevőknél jóval többen megismerhessék értékeinket, illetve az általunk közvetített további értékeket. Elfogadható minőségű videofelvételek
készítéséhez jó minőségű kamerákra, mikrofonokra, keverőre, mindezek működését összefogó rendszerre, illetve a vágáshoz, szerkesztéshez igen
nagy teljesítményű, drága számítógépre van szükség. Ezek nagy részét, a BlacMagic Design ATEM Extreme közvetítő rendszert, a DaVinci Resolve
használatát lehetővé tevő nagy teljesítményű számítógépet, többmilliós befektetéssel a saját költségen szereztük be, állítottuk üzembe, de még van
fejleszteni való, amire ha jut a pályázaton nyert összegből, erre is szeretnénk fordítani. Nagymértékben emelné a felvételek színvonalát két elavult
kameránk lecserélése, ami 700 ezer forintból oldható meg. Érdemi előrelépést profi rendezvényszervező, kulturális menedzser legalább
részmunkaidőben történő alkalmazásával érhetjük el. Erre 420 ezer forintot fordítanánk. További 5-6 új önkéntes csatlakozását várjuk, amire
minden reményünk meg van, mind az alkalmazott technológia, mind a programok, feladatok vonzóak akár a fiatalabb, akár az idősebb korosztály
számára. Fontos azonban a képzésük és lehetőleg a költségeik fedezése, amire 240 ezer forintot szánunk. Az általunk Igényelt összeg összesen: 2
780 000,- Ft. Kapcsolataink az elmúlt időszakhoz hasonló, további bővülése rendezvényeink változatossága az önkéntesek bevonása biztosítja
közösségünk fenntarthatóságát. A tervezett projekt megvalósításával kulturális egyesületünk működése biztos alapokra kerülhet, szakmai
tevékenységünk még színvonalasabbá válhat. Ehhez kérjük az Alapkezelő szíves támogatását.

0
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300

30-49
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4.4 A pályázó további pályázatai

2 780 0001. ütem összesen:

2023.04.30.02 780 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaTervezett saját forrás
(HUF)

Tervezett összeg (HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF2780000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

HUF2 780 0001. ütem összesen:

Nagyon szeretnék két elavult, kis
teljesítményű kameránkat lecserélni, hogy a
koncerteket, előadásokat már 4 elfogadható
minőségű kamerával tudnánk rögzíteni, ami
nagy előrelépést jelentene.

Két dara 4K felbontású kamera
beszerzése

Tárgyi eszköz beszerzés (3.1.1.)

A projekt időszakban 12 kiemelt rendezvényt
tervezünk. 50 ezer forintot szánunk
honoráriumra, és alkalmanként 20 ezer
forintot a rendezésre, vendéglátásra.

Kiemelt rendezvényeink
kiadásai

Egyéb beszerzések,
szolgáltatások (2.1.7.)

Tagjaink között több kulturális menedzsert
jegyzünk, illetve van, aki az ELTE ilyen
szakára jár. Fontos célunk, hogy a kerületi
Önkormányzattal kulturális együttműködési
megállapodást írjunk alá.

Rendezvényszervező, kulturális
menedzser alkalmazása

Szervezet- és humánerőforrás
fejlesztésének költségei (2.1.4.)

Az Egyesület honlapjának szerkesztése,
tájékoztatás a programokról, meghívók,
hírlevelek szerkesztése. 15 000 Ft/hónap, 10
hónapra összesen 150 000 Ft értékben.

Az oroszlanklub.com honlap
szerkesztése, hírlevelek,
meghívók küldése,
kapcsolattartás

PR, marketing, kommunikációs
költségek (2.1.3.)

Könyvelés költsége, egységköltsége 7 500
Ft/hónap, 12 hónapra összesen 75 000 Ft
értékben., Pályázatírás és pályázatfigyelés az
1 éves projektidőszakban 40 000 Ft
értékben., Ügyviteli szolgáltatás biztosítása,
kapcsolat a médiával - szakmai titkári
feladatok ellátására 25 000 Ft értékben (12
hónap).

Könyvelés, ügyviteli
szolgáltatás, szerződések,
elszámolások - szakmai titkár

Adminisztráció költségei (2.1.2.)

Egy kihelyezett (például templomi) koncert
felvétele rengeteg munkával jár. A rendszer
szállítása, telepítése, beállítása, operatőrök,
hangmérnök, rendező munkájának
finanszírozására igen korlátozottak a
lehetőségeink. Jó megoldás viszont az
érdeklődő, motivált önkéntesek bevonása,
kiképzése.

Önkénteseink költségeinek,
oktatásának kiadásaira

Önkéntes foglalkoztatott
költségei (1.1.5.)

Költségtétel Költségtétel megnevezése
Igényelt

támogatás (HUF)
Költségek indoklása, részletező magyarázata

(1. ütem)4.1.1 Tervezett költségtételek

4.1 Költségek tervezése

240 000

430 000

150 000

420 000

840 000

700 000

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

2023.04.30.
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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
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15. a támogatást a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)- g) és j) pontja szerinti alábbi tevékenységek egyikének
biztosítására fordítjuk: c) 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; d) nemzetközi civil kapcsolatokban
magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken,
fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai
integrációt elősegítő programok támogatása; e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások,
monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; f) civil szférával kapcsolatos
szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet
elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus
és írott szakmai sajtó támogatása; j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

14. határon túli civil szervezetként a székhely országának megfelelő számviteli szabályoknak
szervezetünk mindenben megfelel.

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
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