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Pajta Program 

pályázati adatlap és szakmai terv űrlap 
A-komponens - kizárólag 2021. június 30. napig nyújtható be

ALAPADATOK 

A pályázó szervezet 

Teljes neve: 

Rövidített neve: 

Székhelye: 

Postacíme: 

Cégjegyzékszám / 
bírósági nyilvántartási szám: 

Adószám: 

Bankszámlaszám(ok): 

Működési formája: 

Alapítás éve (kivéve önkormányzat esetén): 

Hivatalos képviseletre jogosult neve(i):

Kapcsolattartó neve: 

Kapcsolattartó emailcíme:

Kapcsolattartó telefonszáma: 
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A projekt főbb adatai 

- legkorábban 2021. július 1.

- legkésőbb 2021. október 31.

SZAKMAI TERV 

A kérdések után jelölt karakterkorlát a leütések számát jelzi, szóközök is beleszámítanak. 
Kérjük a korlátot betartani. 

A megvalósítandó programsorozat fő profilja (max.2 választ jelölhet 
meg): 

közösségépítés 

edukáció/ismeretterjesztés 

szórakozás/kikapcsolódás 

kultúra/művészetek 

A projekt tartalmaz felújítást és/vagy beruházást: 

A projekt címe:

A projekt megvalósítási helyszíne 
(EKF-település megnevezése): 

A település lélekszáma 2020. dec. 31-én: 

A projekt tervezett kezdete:        

A projekt tervezett befejezése:        

Az igényelt támogatás teljes összege: 
(max. 10.000.000 ft) - a költségtervvel összhangban! 

Az igényelt támogatási előleg összege: 
max.80% - a költségtervvel összhangban! 
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A megvalósító szervezet 
1. Mutassa be a szervezetet: milyen korábbi sikerei, tapasztalati vannak a területen? Mik 

a szervezet erőforrásai? – 2.000

A település 
2. Mutassa be a települést kulturális szempontból. Milyen a kulturális ellátottság?

Milyen programok érhetők el helyben? Ezeket a programokat kik látogatják? – 2.000
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A program 
3. Mutassa be a programtervet: mi fog történni és mikor? A konkrét tervhez havi bontású

xls-t kérünk (sablon!) – 2.000
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4. Jelölje meg az első és az utolsó nyilvános esemény dátumát!

a. Első nyilvános esemény:

b. Utolsó nyilvános esemény:

5. Mutassa be a szakmai közreműködőket, meghívott művészeket, előadókat: kik
biztosítják a programokat? Amennyiben nem ismert a programok összes konkrét
megvalósítója, akkor a szakterület/tématerületet elegendő megjelölni. – 2.000

6. Mutassa be a projekt célcsoportját: kinek szól a program, milyen igényei vannak
ennek a csoportnak. Hogyan mérte föl ezeket az igényeket? Hogyan tudja
alátámasztani a programok szükségességét? – 2.000
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A helyszín 
7. Hol fognak megvalósulni a programok? Mutassa be a Pajta konkrét helyét: épület

jellege, méretei, felszereltsége. – 2.000
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8. Amennyiben felújításra vagy beruházásra is igényel támogatást, mutassa be, hogy 
ezek hogyan kapcsolódnak a programhoz, miért van rájuk szükség. Milyen felújítás, 
javítás fog történni, milyen eszközöket szereznek be és mihez. – 2.000 
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Eredmény, hatás, fenntarthatóság 
9. Mi lesz a projekt hatása? Milyen változásra számít? – 2.000

10. Mi lehet a projekt utóélete? Hogyan fog építkezni 2023-ig? – 2.000
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11. Milyen tervei vannak a programok fenntarthatóságának biztosítására? Támogatás
nélkül hogyan és mi tudna megvalósulni ezekből a programokból a jövőben? – 2.000
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PR-kommunikáció 
12. Milyen csatornákon és kik fognak értesülni a programról, annak céljairól és

eredményeiről? Mutassa be a projekt kommunikációs tervét - az EKF kommunikációs
kézikönyvében foglaltakkal összhangban. – 4.000
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Horizontális értékek 

13. Röviden mutassa be, hogy a 4 EKF-érték közül melyik kettő fog beépülni a projektbe
és milyen konkrét cselekvéseken keresztül. - 2.000
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Nyilatkozatok 

Mint a pályázó szervezet hivatalos képviselője kijelentem, hogy 

• a pályázatban adott információk a valóságnak megfelelnek;
• a projektet a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően valósítom meg;
• a pályázat költségvetésében megjelölt összegeket a pályázati programban

meghatározott célokra fordítom;
• tudomásul veszem, hogy a pályázati felhívást a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. jogosult

a jogszabályoknak megfelelően módosítani. A benyújtást követően saját felelősségre
megkezdett projektek esetében ezeket a módosításokat kötelezőnek ismerem el.
Tudomásul veszem, hogy a támogatási szerződés megkötése előtt történt
módosításokból eredő esetleges károk vagy költségek tekintetében a Veszprém-
Balaton 2023 Zrt-vel szemben igényt vagy követelést nem támaszthatok.

• tudomásul veszem, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. fenntartja magának a
pályázati program megvalósulásának ellenőrzési jogát;

• a vonatkozó pályázati csomagot annak teljességében megismertem, az abban
foglaltakat kötelezőnek ismerem el.

• nyilatkozom, hogy amennyiben a jelen pályázati adatlap tartalmában, illetve az abban
szereplő adatokban változás következik be, arról a támogatót 8 naptári napon belül
tájékoztatom.
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Általános forgalmi adóról szóló nyilatkozat 

Az általam képviselt szervezet a megpályázni kívánt téma/program tevékenységeinek 
vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján 

ÁFA-LEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZEM, ÉS EZZEL A JOGOMMAL A 
TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK VONATKOZÁSÁBAN ÉLNI KÍVÁNOK 

ÁFA-LEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZEM, DE EZZEL A JOGOMMAL A 
TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK VONATKOZÁSÁBAN NEM KÍVÁNOK 
ÉLNI  

ÁFA-LEVONÁSI JOGGAL NEM RENDELKEZEM 

Cégszerű aláírás: 

Aláíró neve: 

Cégnév: 

Kelt: 
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