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PÁLYÁZATI ŰRLAP

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI PROJEKTEK SZAKMAI TERV
iktatási szám:

A RÉSZ - ALAPADATOK

(a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. tölti ki)

1. A pályázó szervezet
Neve:

Székhelye:
Képviselőjének neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó email címe:

2. A projekt főbb adatai
A projekt címe:

A projekt megvalósítási helyszíne(i):

A támogatott tevékenység kezdete*:
A támogatott tevékenység befejezése:
Igényelt támogatás összege (Ft):
Igényelt előleg összege** (Ft):
A projekt fő profilja:
összművészet

tánc és performance

néptánc és folklór

képzőművészet

digitális művészet

népi kézművesség

iparművészet és design

színház és bábszínház

helytörténet és helyi jelentőségű

építészet

irodalom

régészet

fotó

cirkusz

helyi jelentőségű tárgyi és szellemi

népművészet

örökségvédelem közművelődés

zene
egyéb - műfaj megnevezéssel:
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Tervez nyilvános rendezvénnyel?

kérem, válasszon!

Tervez könyvkiadással?

kérem, válasszon!

*A projekttel összefüggésben felmerülő első gazdasági esemény (kifizetés) dátuma. Nem lehet korábbi, mint a
postai érkeztetés visszaigazolását követő nap.
**Az igényelhető előleg maximális összege a támogatás 80%-a, azaz 0 Ft

3. A projekthez kapcsolódó nyilvános rendezvény(ek)
Tervezett dátuma(i):

Covid-biztos dátuma(i):

Engedélyköteles rendezvény?
*amennyiben igen, részletezze

kérem, válasszon!

Hagyománnyal rendelkező
esemény vagy új kezdeményezés?
Amennyiben hagyományos, az idei
alkalom hányadik a sorban?
Az esemény saját online felülete:

(ha nincs ilyen, akkor elég beírni: N/R)

kérem, válasszon!
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B RÉSZ – A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A karakterkorlát a leütések számát jelzi, szóközök is beleszámítanak. Kérjük a korlátot betartani.

4. EKF-relevancia
Mutassa be az alábbiakat, hagyományos rendez vény esetén a rendez vény
sz empontjából, új projekt esetén a projektre vonatkoz óan:
- erősségek, értékek, eredmények, tapasztalat
- kulturális vagy kreatív-ipari kapcsolódás, újító és innovatív eszközök
(maximális karakterszám: 2500)
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Mutassa be a tervez ett projekt vagy rendezvény 2023-as céljait! Hova akar fejlődni,
milyen változásokat akar elérni? (maximális karakterszám: 3000)
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Hogyan illeszkednek a szervezet, tervezett projekt vagy rendezvény fejlesztési tervei
az EKF-értékekhez és célkitűzésekhez? (maximális karakterszám: 3000)
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5. A pályázati projekt
Jelen pályázati projektnek mi a célja, mi lesz az eredmény? (Akár megfogható
projekttermék, akár esemény stb.) (maximális karakterszám: 2000)

A fenti eredményt/célt milyen tevékenységekkel, milyen lépéseken keresztül éri el? Mi
fog történni? (maximális karakterszám: 2000)
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Mutassa be a tevékenységek ütemezését, időtartamát, az egymásra épülés logikája
szerint! (maximális karakterszám: 2000)
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Jelen pályázati projekt tevékenységei hogyan szolgálják a szervezet vagy rendezvény
2023-as célkitűzéseit? (maximális karakterszám: 3000)
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Mutassa be a projekt célcsoportját/célcsoportjait: kiknek szólnak az események?
Hogyan és kik számára lesz hasznos a projekt? (maximális karakterszám: 2000)

COVID-protokoll:
Mutassa be, hogy milyen válságkezelési terve van a járványügyi vészhelyzetre
vonatkozóan! (maximális karakterszám: 2000)
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6. Erőforrások és költségek
Mutassa be a szakmai megvalósítókat, legalább tevékenységi körönként! Ki mit fog
csinálni a projektben? Ha már ismertek a megvalósítók, akkor mutassa be őket név
szerint, a szakmai hátterük, a projekt szempontjából lényeges tapasztalataik rövid
felsorolásával. Ha nem ismertek a megvalósítók, mutassa be a szerepköröket és a
kiválasztás folyamatát. (maximális karakterszám: 5000)
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Ki és hogyan fogja ellátni a projektvezetési és adminisztrációs feladatokat? Milyen
tevékenységekkel tervez? (maximális karakterszám: 2000)
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Milyen tárgyi beszerzésekkel, beruházásokkal tervez? Sorolja fel az összes
berendezést és gépet, amelyet a költségvetésbe betervezett. Indokolja a
szükségességét. (maximális karakterszám: 3000)
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C RÉSZ – A PROJEKT HATÁSA, LÁTHATÓSÁGA, UTÓÉLETE
7. Kommunikáció
Röviden mutassa be, hogy milyen eszközökkel teremti meg a projekt láthatóságát:

-

az előkészítés során
a megvalósítás alatt
az eredmények tekintetében.

Ez a bekezdés a projekt kommunikációs terve egyben. Ezzel egy kötelező tevékenység kész is.

(maximális karakterszám: 3000)
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8. Hatás, Mérés, Értékelés
Milyen hatással lesz a projekt a nagyobb közösségre, a város vagy a régió
kulturális/művészeti életére? (maximális karakterszám: 3000)
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Hogyan fogja mérni a projekt eredményességét? Mikor tekinthető a projekt sikeresnek?
(maximális karakterszám: 2000)

Mi lesz a projekt utóélete? Hogyan vihetők tovább az eredmények? Hogyan
hasznosulnak a tapasztalatok a szervezetben? (maximális karakterszám: 3000)
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Saját mérés-értékelési pontok (indikátorok). Jelöljön meg 5 kategóriát, amely mentén a
sikerességet méri (látogatók száma, megjelent sajtóhírek, csatlakozott partnerek, új
önkéntesek stb.) Rendeljen hozzájuk mértékegységet (db, alkalom, fő) és egy célértéket (2, 10,
5000). Az indikátorok teljesülésének határideje a projekt fizikai zárása. A teljesülésre, akadályokra a
szakmai beszámoló rá fog kérdezni.

Indikátortábla
Pl

1
2
3
4
5

sajtóhír

INDIKÁTOR

-

EGYSÉG
megjelenés

10

CÉLÉRTÉK
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D RÉSZ – A ÖSSZEFOGLALÁS
Mutassa be a projekt motivációját, céljait, tevékenységeit, célcsoportját, várt hatását.
Legyen rövid és lényegre törő. (maximális karakterszám: 800)
A projektnek ezt a bemutatását publikus felületeinken is használni fogjuk. Javasoljuk, hogy ezt írja meg utoljára.

Cégszerű aláírás:

Aláíró neve:

Cégnév:

Kelt:

Kötelező mellékletek:
- költségvetési és finanszírozási terv
- horizontális vállalások és kommunikációs tevékenységek
- aláírási címpéldány hiteles másolata
- NAV 0 igazolás (30 napnál nem régebbi) – vagy a köztartozásmentes adatbázisból
nyomtatott friss riport a szervezet képviselőjének aláírásával
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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 VeszprémBalaton 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.

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

Cégszerű aláírás:

Aláíró neve:
Cégnév:

Kelt:

