
Útmutató a pályázati felület kezeléséhez, pályázati adatlap kitöltéséhez 

 
Kérjük, tanulmányozza át gondosan. 

 

A benyújtás módja: kizárólag online! 

Regisztráció és online felület: vebgrant.veszprembalaton2023.hu 

 

 

A benyújtás menete 

1. REGISZTRÁCIÓ 

2. PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE 

3. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK CSATOLÁSA 

4. PÁLYÁZAT VÉGLEGESÍTÉSE 

5. PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE ONLINE 

6. NYOMTATOTT ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT POSTÁRA ADÁSA 

 

 

FIGYELEM FIGYELEM FIGYELEM 

- Ön rendelkezik már Vebgrant regisztrációval? 

- HA töltött ki valaha online adatlapot a VEB2023 pályázati rendszerében, akkor IGEN 

- Kérjük, ebben az esetben a MÁR MEGLÉVŐ REGISZTRÁCIÓJÁT használja 

 

- Ön új pályázó? Szervezete sosem töltött még ki online űrlapot a Vebgrant felületen? 

- Akkor NEM rendelkezik regisztrációval 

- REGISZTRÁLJON! 

 

Pályázati űrlap: https://vebgrant.veszprembalaton2023.hu/felhivasok#/4e20dfac-cfc6-49f8-86b0-

c66b686aac51 

 

FIGYELEM! Az űrlap kizárólag regisztráció után, bejelentkezve és felhívások menüpontból indítható el! 

ELÉRÉSE CSAK 2022. december 8-tól lehetséges! 

 

MIT TEGYEN, HA PÁLYÁZATOT  KÍVÁN BENYÚJTANI? 

- Ellenőrizze a regisztrációját 

- Ha még nem regisztrált, tegye meg 

- Lépjen be a felületre = írja be a regisztráció során megadott email címet és jelszót a bejelentkezés 

ablakba 

- EZT KÖVETŐEN kattintson a pályázati linkre, vagy másolja be azt a böngészője egy új ablakába 

 

 A benyújtás határideje: 2023. január 16. éjfél 

 

A pályázati felületre belépve kattintson a Felhívások menüpontban a megfelelő felhívásnál az új pályázat 

indítása gombra 

 



 
 
Adja meg a pályázat címét 

 

 
 

Kattintson a Pályázat létrehozása gombra 

 



 
Ezt követően jön létre az aktuális űrlap 

Az oldalmenüben sorban haladva töltse ki az adatokat: 

 

 
 

1. Alapadatok 

Projektcím megadása 

Projektidőszak: Ez az időszak a teljes megvalósítást ölelje fel, azt az időszakot, amely során költségei 

merülnek fel.  

Pl. ha egy 3 napos rendezvényt szervez, számolja hozzá az előkészítés és a lezárás hónapjait is. 

Törekedjen egész hónapokat megadni, mert a tört dátumokra arányosított költségekkel később gondja 

lehet. 

A további szervezeti adatokat a regisztrációkor megadott adatokból emeli át a felület. Amennyiben a 

bankszáma szám nem megfelelő, a „Profilom” menüpontban tudja módosítani. 



 
Kapcsolattartó adatait is itt tudja megadni: 

 

 
 

2. Helyszínek:  

A projekt eseményének/eseményeinek megvalósulási helyszíne. Felhívjuk figyelmét, hogy támogatott 

esemény kizárólag érvényes együttműködési megállapodással rendelkező településeken valósulhat 

meg (EKF-régió). Az együttműködési megállapodás akkor érvényes, ha az adott település 2022-ben is 

befizette az éves EKF-hozzájárulást. Ha bizonytalan a település státuszában, kérjük vegye fel a 

kapcsolatot a település vezetőivel. Szükség esetén több helyszín is megadható. 

 

3. Szervezet 

A pályázó szervezet bemutatása röviden. Miért gondolja alkalmasnak az Ön által képviselt szervezetet 

a tervezett projekt megvalósítására. 



 

4. Projektterv 

A projektterv szöveges bemutatása. Irányított kérdésekkel segítjük a terv bemutatásában. 

 

5. Események 

A projekt keretében tervezett események időpontja, helyszíne, bemutatása. Több esemény esetén 

kérjük több eseményként töltsék fel, ne egyben. 

Minden esetben jelölje, amennyiben az esemény regisztrációs díjhoz vagy egyéb belépőjegyhez kötött. 

Minden projektben keletkezett bevétellel számla szinten el kell számolni. 

 

6. Költségterv 

A projekttel kapcsolatban felmerülő költségek tervezésére szolgál. A projekt teljes költségét a felület 

automatikusan számolja. A teljes költség az igényelt támogatás és az egyéb források összege. A 

tervezés és az elszámolás során a két összegről együttesen kell számot adni. 

Az áfa-levonási jog meghatározza, hogy bruttó vagy nettó elszámolású lesz-e a pályázat. Amennyiben 

személyi költségekkel is számol, azok csak a bruttó oszlopban jelennek meg, de automatikusan 

hozzászámolódnak az összes költséghez. 

A támogatási összeget az igényelt támogatás oszlop hozza. Ez azonos kell legyen az alapadatok között 

rögzített támogatási összeggel. 

Az egyéb forrás terhére tervezett költségeket is meg kell jeleníteni. Az egyéb forrás elszámolására a 

támogatás elszámolásával azonos szabályok vonatkoznak. 

A számokat csak balról jobbra haladva, sorban tudja feltölteni. Kérjük, tartsa be a sorrendet! 

 

7. Horizontális 

A VEB2023 Zrt. négy kiemelt értéket nevesít. Ezek a VEB2023 EKF Program sarokpontjai is egyben, 

olyan értékek, amelyek az elnyert EKF-címhez is hozzátartoznak, ezzel pedig hasznos támpontot adnak 

minden pályázónak ahhoz, hogy projektjét valóban EKF-kompatibilis módon tervezze meg. Ennek 

értelmében minden támogatott szervezettől elvárt, hogy ezeken a területeken fejlődést érjen el. 

A 3 prioritás: 

 látogatóbarát (esélyegyenlőségi dimenzió) 

 környezetileg fenntartható (ökológiai felelősség/zöld dimenzió) 

 önkéntesekkel megvalósuló (bevonási dimenzió) 

A támogatási összeg mértékétől és a támogatott program jellegétől függően bizonyos horizontális 

intézkedések kötelezőek, mások választhatók. Az ide vonatkozó magyarázatokat és ajánlásokat a 

pályázati csomag részét képező Horizontális Útmutató tartalmazza. 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a horizontális céloknak történő megfelelés kötelező tevékenység, 

és önmagában nem elegendő az EKF-kapcsolódás biztosításához. 

A Vebgrant felületen ebben a menüpontban talál egy listát, hogy az igényelt támogatási összeg alapján 

mely tevékenységeket kell mindenképp vállalnia, és mely tevékenységek opcionálisak. Ezeket a kis 

jelölő négyzetekben jelölheti. 

A vállalások teljesülésére a Záróbeszámoló rákérdez. Amennyiben a projekt nem felel meg a 

horizontális céloknak, a Támogató jogosult a támogatást visszatartani. 

 

8. Kommunikáció 

Ebben a menüpontban tudja bemutatni, milyen koncepció alapján, milyen konkrét üzentekkel fogja 

biztosítani, hogy a program látható, látogatott és sikeres legyen. Kérjük, semmiképpen se a kötelező 

kommunikációs eszközöket sorolja fel! Valós stratégiát és kommunikációs tartalmat szükséges 

bemutatni. 

 



9. Mérőszámok 

A projekt sikerességét konkrét, számszerűsíthető eredményekkel is meg kell határozni. Ezek a projekt 

mérőszámai. A mérőszámokat a Pályázó önállóan választhatja ki. Figyeljen rá, hogy a program 

szempontjából érdekes és érvényes kategóriákat válasszon! Rendeljen hozzájuk a projekt befejezéséig 

elérendő célértéket. 

 

10. Összefoglalás 

Foglalja össze röviden, de átfogóan a teljes projektet. Térjen ki a célokra, eseményekre, megvalósítókra 

és várt hatásra. Amennyiben projektje támogatást kap, ezt a bekezdést tesszük közzé nyilvános 

felületeinken.  

 

11. Véglegesítés 

Véglegesítés után már nem tud módosítani projektjén! Csak amennyiben teljesen elkészült vele, akkor 

véglegesítse! 

 

12. Nyilatkozatok 

A beküldendő általános nyilatkozatokat automatikusan generálja a felület. Ezt le kell tölteni, 

kinyomtatni és aláírás után eljuttatni hozzánk postai úton. 

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. 

Pannon Egyetem "O" épület 

A borítékra szükséges ráírni: "OC-nyilatkozat". 

A pályázata csak a dokumentumok beérkezése után lesz érvényes! 

 

13. Mellékletek 

A pályázati felhívásban szereplő kötelező mellékleteket itt tudja feltölteni a pályázathoz. 

 

14. Benyújtás 

A pályázat benyújtása gomb megnyomásával küldi be hozzánk pályázatát. Ügyeljen a felhívásban 

szereplő benyújtási határidőkre! 

AMENNNYIBEN A BENYÚJTÁS GOMBOT NEM NYOMJA MEG, A PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZIK BE ÉS 

HATÁRIDŐ UTÁN AUTOMATIKUSAN ÉRVÉNYTELEN LESZ! 

 

Eseménymarketing 

Az esemény időpontja előtt legkésőbb 60 nappal kérjük az eseménymarketing menüpontban az események 

részleteit is kitölteni. A VEB2023 App innen veszi az adatokat, ezért nagyon fontos ennek a felületnek a gondos 

kitöltése! 

 

Változásbejelentés 

A későbbiekben, amennyiben pályázata nyertes, de a megvalósítás során változtatni kíván a benyújtottakhoz 

képest, ezt a Változásbejelentés menüpontban tudja megtenni 


