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PÁLYÁZATI ADATLAP
1. A pályázó intézmény adatai
Név:
Székhely:
Telefon- és faxszám:
E-mail cím:
Postacím:
2. Banki adatok (a támogatás összegének utalásához)
A számlatulajdonos neve:
címe:
A pénzintézet neve:
A pályázó számlaszáma:
3. A pályázó intézmény vezetőjének adatai
Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
4. A pályázati program felelősének adatai
Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
5. A pályázat címe

6. A pályázott témakör (a megfelelőt kérjük aláhúzni)
I. a. A pályázó intézményében lezajló helyi kulturális rendezvények megvalósítása.
I. b. Magyarország területén megvalósuló, ünnepkörökhöz, évfordulókhoz kapcsolódó kulturális
programok rendezése/látogatása.
II. Képesség-, illetve készségfejlesztő eszközök, kül- és beltéri játékok, gyermekkönyvek
beszerzése.

7. Költségvetés
Teljes összeg:
A megvalósításhoz meglévő saját forrás:
Egyéb forrás:
Igényelt támogatás összege:

Ft
Ft
Ft
Ft

A megvalósítást támogató szervezet(ek):
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8. Költségvetés részletezése
Tételek megnevezése
I/a. A pályázó intézményében lezajló helyi
kulturális rendezvények megvalósítása.
I/b. Ünnepkörökhöz, évfordulókhoz
kapcsolódó kiemelt kulturális programok
rendezése/látogatása.
(produkció megvásárlása, tiszteletdíjak, bérleti
díj, kölcsönzői díj, belépődíj, foglalkozások díja,
stb.)
1.
2.
3.
4.
5.
Összesen:
II. Képesség-, illetve készségfejlesztő eszközök,
kül- és beltéri játékok, gyermekkönyvek
beszerzése.
1.
2.
3.
4.
5.
Összesen:

Teljes összeg (Ft)

Igényelt támogatás
összege (Ft)

9. A pályázati cél rövid kifejtése, bemutatása

A megvalósítás kezdő időpontja:
év
A megvalósítás befejező időpontja:
év
A pályázati programban résztvevők várható létszáma:
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hó
hó

nap
nap
fő

A pályázati feltételeket Pályázó ismeri és elfogadja. Kijelenti, hogy a Pályáztatóval szemben lejárt
határidejű, függő elszámolási kötelezettsége a pályázó intézménynek nincs. Aláírásával igazolja,
hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek,
valódiak és hitelesek. Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes pályázó megnevezése, a támogatás
célja, a kért és kapott támogatás összege, a támogatott program időpontja és megvalósítási helye
nyilvánosságra hozható, illetve hogy nyertes pályázat esetén a támogatás átutalásának feltétele a
Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel megkötött, az elnyert támogatás összegének
felhasználásáról rendelkező aláírt és lebélyegzett megállapodás.

Kelt: Budapest, 2016. ............................................

PH

……………………………………….
a pályázati program felelősének aláírása

…........................................................
a pályázó intézmény vezetőjének aláírása

……………………………………………….
az intézményfenntartó (KLIK stb.)
vezetőjének aláírása
(kivéve bölcsődék, óvodák)
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