
          
 1. melléklet 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ 

 

A kitöltési útmutató segítséget nyújt a pályázati adatlapon feltüntetettek értelmezéséhez és 

kitöltéséhez.  

Formai és tartalmi követelmények   

 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap 

sem tartalmában, sem formájában nem változtatható meg. 

 Kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltése során törekedjenek a világos, könnyen érthető, tömör 

és pontos megfogalmazásra.  

 Amennyiben a pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik a pályázatukra, kérjük a 

megfelelő helyen kihúzni. 

 A pályázati adatlapot hiánytalanul, mindenre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt 

dokumentumok csatolásával kell benyújtani – hitelesen aláírva, a képviseletre jogosult által  

elektronikus úton szükséges benyújtani.  

 A pályázathoz kizárólag olyan dokumentum csatolható, amelyet a kiírás szerint be kell vagy be 

lehet nyújtani. 

 A pályázó bemutatkozása 

o melyben ki kell térni a pályázó eddigi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira, főbb 

eredményeire. 

 A program részletes leírása 

o oly módon, hogy megállapítható legyen a támogatási igény szakmai indokoltsága 

(tartalmi leírás a tervezett fejlesztés, program, vagy tábor tematikájának, valamint az 

alkalmazandó módszerek tekintetében, továbbá az együttműködésbe bevonni 

kívántak bemutatása, a munkába bevonni kívánt szakemberek megjelölése); 

o a tervezett program helyszínének bemutatása, figyelemmel az esetlegesen az 

önkormányzat által biztosított helyszín igénybevételének módjára; 

o a program keretében (a foglalkozások ideje alatt) a gyermekétkeztetés biztosítására 

vonatkozó terv rövid bemutatása. 

 A program költségvetése 

o részletezve a megvalósítás költségeit.  

 A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a pályázat értékelése során; a 

támogatásban részesülő pályázók esetében a támogatási szerződés mellékletét képezik, alapul 

szolgálnak a pályázat megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során.  

 Érvénytelen a pályázat, ha 

o azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be; 

o nem a támogatandó célokra nyújtották be; 

o a pályázat határidőn túl került benyújtásra; 

o a pályázat – a pályázati határidő lejártakor – nem tartalmazza az előírtakat; 

o kirekesztő, diszkriminatív programot nyújtanak be, 

o az előírt, kötelező mellékleteket nem csatolták. 



 

A pályázati csomag tartalma 

 Pályázati felhívás  

 Kitöltési útmutató (1. melléklet) 

 Pályázati adatlap (2. melléklet) 

 Nyilatkozat I. (3. melléklet) 

 Nyilatkozat II. (4. melléklet, melynek része az összeférhetetlenségi és az érintettségi nyilatkozat, 

valamint a Kivonat) 

 ÁFA nyilatkozat (5. melléklet) 

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázatra kizárólag a pályázati felhívásban 

és az útmutatóban előírtak az irányadók. 

 

Amennyiben a benyújtott pályázattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merül fel, úgy az 

érvényesnek minősül. 

 

 


