A KKB 16/2019. (IV.23.) számú határozatának 1.sz melléklete
PÁLYÁZATI ADATLAP
nem önkormányzati fenntartású intézmények tevékenységéhez kapcsolódó alapítványok,
egyesületek, valamint egyházak és
magánóvodák fenntartói számára
a 2019. június 18. és 2020. június 5. közötti időszakban megvalósuló
környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységekre nyújtott támogatásra
I.

A pályázó adatai

A pályázó szervezet / fenntartó szervezet neve
Székhely (irányítószám, város, utca, házszám)
Postacím (irányítószám, város, utca, házszám)
Adószám
Cégjegyzékszám
____________________________

KSH gazdálkodói forma
Nyilvántartásba vételi okirat száma
A szervezetet nyilvántartásba vevő szerv neve
A szervezet tevékenységei, a tevékenység
végzésének helye
A szervezet szervezeti formája
A szervezet közhasznúsági besorolása
A pályázó szervezet képviseletére jogosult
személy neve (pl.: bírósági nyilvántartás
alapján)
A szervezet képviselőjének státusza
A pályázó honlapja
A pályázat megvalósításáért felelős
személy neve
telefonszáma
e-mail címe

A feladatmegvalósítás helye
(magánóvoda címe)
II. A. Pénzkezelési adatok
A pályázó bankszámlaszáma
A pályázó számláját kezelő bank neve
II. B Pénzkezelési adatok olyan szervezetek esetében, akik egy központi szervezet
XXII. kerületi tagszervezeteként pályáznak
Pénzügyi lebonyolító adatai
Pénzügyi lebonyolító bankszámlaszáma
Pénzügyi lebonyolító számláját kezelő bank
neve
Kérjük, ellenőrizze a bankszámlaszámot!
III. A pályázat kategóriájának megjelölése (Az alábbi kategóriák közül X jel alkalmazásával
jelölje meg, hogy a jelen adatlapon, mely kategóriában nyújtja be pályázatát! Egy pályázati
adatlapon csak egy kategóriában nyújtható be pályázat!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerületi szintű környezetvédelmi verseny rendezése
Iskolakert létesítés, fenntartás a feladat-ellátási helyen
Zöldfelület-fejlesztés, fenntartás a feladat-ellátási helyen
Környezetvédelmi, természetvédelmi rendezvények, tematikus napok
Környezetvédelmi, természetvédelmi kirándulás
Környezeti nevelési munkát, környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenység
megvalósítását segítő kis értékű eszközfejlesztés

IV. A pályázati támogatással megvalósítandó tevékenység ismertetése
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a célt olyan konkrétan határozta meg a Pályázó, hogy a
helyszínt és időpontot is megjelöli, vagy a beszerezni kívánt eszközöknek még a típusát is, csak
akkor lesz jogszerű a felhasználás, ha a cél a megadott időpontban és helyszínen valósul meg,
ha a beszerzett eszközöknek a típusa is megegyezik a megadottal. Erre tekintettel javasolt a
pályázati célt, illetve a tervezett tevékenységhez igénybe vett szolgáltatást, beszerzést kellő
általánossággal meghatározni, vagy konkrétan csak akkor, ha az minden valószínűség szerint
teljesíthető.
IV.1. A pályázati cél, a támogatással tervezett tevékenység, program leírása, melynek
keretében a pályázati összegből vásárolt eszközök, szolgáltatások stb. felhasználása,
igénybevétele történik. Ennek a pontnak a kitöltése egy oldalnyi terjedelemben kötelező,
elmaradása esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül. Részletes leírás maximum 2
gépelt oldal terjedelemben mellékelhető.
Leírás:

IV. 2. Költségvetési adatlap
Tervezett tevékenységhez igénybe vett
szolgáltatás /beszerzés megnevezése
1.
2.
3.
Összes kiadás (1.+2.+3. +……..)

A tervezett
tevékenység/beszerzés
Összköltség
Önkormányzati
(Ft)
támogatási igény (Ft)

**

***

BEVÉTELEK*
- saját erő, tervezett bevétel
- állami támogatás
- egyéb támogatás, forrás
- Önkormányzattól igényelt támogatás

***

Összes bevétel (melynek egyeznie kell az összes
**
kiadással)
*(pl. önrész, a program megvalósításához szükséges teljes tervezett költség és az
önkormányzattól igényelt támogatás különbözete)
Megjegyzés: az azonos csillagszámmal jelölt cellákban ugyanannak az összegnek kell
szerepelni.
IV.3. A megpályázott eszközt, szolgáltatást igénybevevők, hasznosítók, a megpályázott tevékenységben
résztvevők létszáma: … fő
IV.4. Az igényelt támogatás egy főre eső pontos/becsült összege (igényelt támogatási összeg Ft / a
megpályázott eszközt, szolgáltatást igénybevevő fő):……….……….Ft/fő
IV.5. Több napos program megvalósítására vonatkozó pályázatok esetében az igényelt támogatás
fajlagos mutatója:
………Ft/fő/nap
V. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
A kötelező regisztrációt elmulasztó pályázók részére a regisztrációs adatlap és a hozzá
kapcsolódó dokumentumok.
A vállalt önrész meglétének igazolása 30 napnál nem régebbi bankkivonattal.
Nyilatkozat a támogatott cél tartalmától függően a támogatott tevékenység ellátásához szükséges
hatósági engedély meglétéről.
Összeférhetetlenségi nyilatkozat.
VI. NYILATKOZAT
1. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályáztatóval szemben lejárt
határidejű, függő elszámolási kötelezettsége nincs.

2. A Pályázó aláírásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyilatkozatok,
dokumentumok, teljes körűek, valódiak és hitelesek.

Budapest, 2019. ………………
………………………..
Pályázatkészítő aláírása

PH.

……………………………………… A
A Pályázó cégszerű aláírása

Figyelem! Egy pályázati adatlapon csak egy kategóriában nyújtható be pályázat!

