
 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázati kategória
Húzza alá a megfelelőt! 
Figyelem! Csak egy kategória 
választható!

A – eszköztámogatás B - költség támogatás

Művészeti ág megnevezése: 

I. PÁLYÁZÓ ADATAI

1./A  A pályázó adatai

Egyéni pályázó esetén itt töltse ki! 
Páros pályázó esetén itt jelölje meg a páros azon tagját, aki a kapcsolattartó lesz.
Emailként olyan címet adjon meg, amelyet rendszeresen néz, és amelyen 
hivatalos értesítésünket tudja fogadni pl. a hiánypótlásról! 
Ha nem ad meg email címet, a hiánypótlásban nem tud részt venni!
Honlapként amennyiben rendelkezik ilyennel a pályázó olyan címet adjon meg, 
ahol versenyeiről, eredményeiről tájékozódhatunk.

Név:

Születési hely és idő: Személyi ig.sz.:

Anyja neve:

Állandó lakcím:

Értesítési postacím (ha eltér):

Telefonszám: Email:

Honlap:

1./B  A pályázó adatai Páros pályázó esetén itt töltse ki a páros másik tagjának az adatait! 

Név:

Születési hely és idő: Személyi ig. szám:

Anyja neve:

Telefonszám: Email:

2.  Iskola                                       jelenlegi vagy a pályakezdő pályázó  esetén a volt iskola megjelölése

                                                       szükséges

Iskola neve (1):

Felkészítő tanár neve (1):

Telefon: E-mail:

Felkészítő tanár neve (2) 
(páros pályázó esetén, ha eltér 
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az előzőtől):

Iskola neve (2) (páros pályázó 
esetén, ha eltér az előzőtől):

II. A PROJEKT ADATAI

1. A pályázati téma Adjon rövid, tömör címet, ami segíti a pályázat azonosítását!

2. Időpont A pályázati programot 2022. november 1 – 2023. augusztus 31. között lehet 
megvalósítani.

Kezdés: …….… év……..…… hó …... nap Befejezés: …….… év ……………. hó …… nap

III. PÉNZÜGYI ADATOK

1. Költségvetés: Kiadások    

Figyelem! Minden pályázat esetében az 1. Kiadások és a 2. Bevételek pontot is ki kell tölteni!

A 2.pont összesen értékének (Bevételek) meg kell egyezni

az 1.A vagy az 1.B pont összesen értékével (Kiadások)!

A – Eszköztámogatás igénylése esetén itt töltse ki!           Az eszközökre vonatkozóan kérjük, csatoljon árajánlatot!

Megnevezés (Eszközök) Összeg (Ft)

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Összesen: Ft

B – Költség támogatás igénylése esetén itt töltse ki!                     

Költség típusa Összeg (Ft)

Üzemanyag költség: Ft

Repülőjegy/vonat- vagy buszjegy költsége: Ft
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Buszbérlet költsége: Ft

Szállásköltség: Ft

Nevezési/részvételi díj:

Étkezési költség:

Ft

Egyéb: Ft

Összesen: Ft

2. Költségvetés: Bevételek                                                                              

Önerő: Ft

Egyéb források, támogatások: 

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

A pályázaton igényelt támogatás:

Ft

Ft
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IV. A pályázati célok bemutatása 

IV.A. 

A pályázat rövid összefoglalója  (5-8 mondatban foglalja össze támogatási kérelmének a lényegét!

IV.B.1. 

A pályázó tervei a pályázati időszakban (max. fél oldal)

Kérjük, eszközvásárlás esetén is röviden mutassa be, milyen versenyekre, programokra készül!

IV.B.2. 

A pályázati támogatás elnyerését követően várható eredmények (max. fél oldal)

4



IV.B.3. 

A támogatás szükségességének indoklása, a rászorultság ismertetése (max. fél oldal)

A pályázati feltételeket és a pályázatok kezelésének menetét – amelyet a pályázati felhívás tartalmaz - és az
ezekhez kapcsolódó feltételeket ismerem és tudomásul vettem. 

Kelt: 

………………………………………………

a pályázó aláírása 

………………………………………………

a pályázó aláírása 

(páros) pályázat esetén)
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