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Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem-
Egyesü!et
Budapest
Margit krt. 7. szám lll. em. 7.1A. ajtó
1a24
Tárgy: Aláírt támogatói okirat kiküldése

Melléklet: 1 példány aláírt támogatóiokirat

Tisztelt Pályázól

Mellékelten kÜldÖm Önnek a fenti azonosító számon nyilvántartásba vett támogatói okirat egyeredeti példányát.

A támogatási Összeg folyósítása a támogatói okiratban ]eírtak szerint történik.

Tájékoztatom, hogy a megvalósítási időszak lezánísát követő 30 napon belül köteles szakmaibeszámolóból és pénzügyi elszámolásból álló beszámolót készíteni a támogatói okiratban leírtak
alapján.

Felhívom a figyelmét, amennyiben a támogatás megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, atámogatói okiratban foglalt Ütemezéshez képest késedelmet szenved, azt a tudomására jutástól
számított 8 naPon belÜl kÖteles Írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt,-nek, és szükségesetén a támogatóí okirat módosítását kezdeményezni.

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06_1_896_0620 telefonr.áÍnon _

hétfŐ, szerda, péntek: 09:00-12:00 Óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra kózött, illetve anea@bgazrt.hu e-mail címen - kaphatnak.

A támogatási cél megvalósításához sok sikert kívánunk!

KÖszÖnjÜk, hogY a szervezet kÖzÖsségteremtő tevékenységével hozzájárult értékeink megőrzéséhez,
gyarapításához,

Budapest, 
2020 JúN 0 2.

üdvözlettel:

.I
l' t

Dr. Szvathné Dr.

t..." 
BírxttN GAgon

Alopkacló Zn

lktatószám: EPER-2020- 168054

Pályázati azonosító: NEA-N0-20-0-V-01 13

Ügyintéző: Honti Laura
E-mail: nea (@bqazrt.hu

Szalay Má
igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt
Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Tá ság
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l, Él6rmények

l. A N*fit€|i [gyuttmúkudéri Alap E c;yll on5l€n§iodt§et mükodtsÉl fJ ,rJt(ínel teydkgxílc§ci. ntlnlq.i,
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il; io5olulatlnnpl rgrynybe vclt t;inio$t}llsr. * tötrlosdld! ig\Élrábíllyb{,rti'_v§6Y nl:ríl íflí!{|rite l*ílrer"
í(,lhós;rralJra, tllcrcc,ü tint§gdt$i otrralb$rr. §ágy dl Ált"rlinor §relr§dÉsl ítltdt*lek&tl lrrcghal;rotolt

bórrnc|./ §otel€}el|§éE ít!É8§r{jüt,!t *tÉti,lr a Tjnr,rg.rró;o5osrllt a tiimo6.rlá! uls5l,}vofiárárót renrlpik*rni, ;i

l{tdvrlrrrtnyrr*lt ír§di§ k+l§|Pí d táíng8dtirt ottreg.r_;t v.tly +nttai{ rrtegir*t,irot{}lt íq\lól tti,sííáf|relíll ar

Általanos lrpr rrrdés i f cltt te le kbtn íE6lüt 1.1k 1 terllrt.

Vt, f,iyilváno*lá8

l7, Kccivetnren7caettrreh rryrluan§srá kt§l terrni*r, lrnÉv trvókeny§*E€l a Ncrrlletr E9yuttmuk*detr lrlaP
láfip§a!r§ A rryr!vá1,1crt§á8 lilllsltl.i!ónak trlod§,l: iiu|önqr5§n J t(tdv€enrgrrytltlt uekhrÍY+n. rlrÜkod*rt

he lyen kih*ly*rttt tálókortBtü í*lrat, ti!rtnónY rnPlval*ríl;rr;r eretón il tsenrÓny hlv&tJl§1 irótalbÜíi

{nreghivó, ic|rn|{.t,r iv, s*ltókclríÉmény} tcrt*nri ígltuntttdst, a honlaport, vitalnint klnd|,.|anybin toni'ní'
m*6ielenitdr. A í*ntick r{{rinlt í€lrlatr:kolr ntrtttJr:lt 8íetbf n lel kel} lvírletnr .l l{crrrt(ll Egyu!trrttikodert
Alip" i Í,},ltl*ttl tr;ityr!ö A,Jttrltrll*rtílrulrrü*, {il.]nllnl a Támo5ató lrt,ralir|o$ logólál

Vll. láró íendtrlkfrir*k
1S. A 1elen tJnrí}En{ói ohlrit ii Ktrlvr.;tnólrveret|el va|ó kcrtérónak nap;in ttp hatálybB Hn ,il 1imclg.rtór
skrr.rqs36 r*e8hú!á.§JoLt válánl€ly íettétel *lter a tilíílo*ütiir, rgérryben m€8hiltJfouüt{ Íglt{it*ltol r-,r a
Ktdvctrn*ny§tcll rl lá.n§§ntÉt okirat kollésÉt kovetó S napnn belul (anrr*k elÍpBadasáról v;rFJ el ncrrr
Íogadirarol) nent nyilatkorik, aklrcr a tát}l$sölöl §hlr,p1 1 ko;let napj.in hatá§7ba lep

lB, A 1elen tánta$atór oltrratban nfflr vö8,y nr:tn kellö rtrr|e t+srúg6cl srah;ily+Iolt k*ídÉlfl tektnletúb§fi n

tánto6atÖi okirat eivál*rtrlhalallJn r*rrét kepezö. a 3.+i§.l!yi|,tl..ltl l"r.,r t1 ó .;,i..,,,.r !l,;:{,,f1 llu hon{eporr
kfiírÉt€lt Általános 5rerrridprr Ftil$telek, ar Elsr<inro|á!r útnrutató, iltetvc a vonátkoi§ ínagysr }*8írnbálfek
- r'gy kulöna5en ar Átrt., ar Ávr ét a Pol8árl ísrvtúyk*Ryvról trötó torvény - lendelkerÉrti ar lrányadók

l0, A T;imofi,nt+ Él a l{edpgzrngny§;ttt a 1elen tárno6*lér atrratbci! erctíc es*tleEer Jo8},ttálkát tís*í§íb,üíl
tár§yn|át+í úton totele§*k fc§dtrni.

Á;e|*n lámü§nt(i' SkrraI tByfiüll*l fitnrjt,nb.crt rneErg7ertj. nárnnl r,,.eriet; pilti*rryban !"ris;trlt, iírl*ííhü;
c€? FÉldán:- a l(tdyerínerl18lÉírtl, kct prp16;,r" ó T.irrto8.rtot iiíet m§8,

Burtapest, 3l|iil l{l 
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