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„B ALATONVILÁGOS JÖVŐJÉÉRT”  KÖZALAPÍTVÁNY  

– PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ – 
 

 

1. Célja 

A „Balatonvilágos Jövőjéért” Közalapítvány (későbbiekben Alapítvány) abból az ok-
ból állította össze jelen „Pályázati dokumentációt”, hogy a hozzá támogatásért fordu-
lók egységes formátumban és egyértelműsített tartalmi elemekkel tudják igényeiket 
megfogalmazni. 

Szintén célja, hogy a bírálati szempontok egységesítése is megtörténjen, az Alapít-
vány így igyekszik kizárni a pályázati anyagok elbírálása során az egyéni szubjektivi-
tást. 

A pályázat további célja, hogy a támogatásért az Alapítványhoz fordulók az elnyert 
támogatással egyidejűleg rendezvényeiken, illetve bármi más – tőlük elvárható – 
módon népszerűsítsék az Alapítvány munkáját, így elősegítve annak további közös-
ségépítő szerepét a községben. 

Az Alapítványhoz a közzététel (helyi havilap) napjától számítva támogatásért csak az 
itt meghatározott formában és tartalommal lehet! 

2. További részei 

1. sz. melléklet:  Pályázat nyilvántartó lap 

A pályázatot beadó szervezet/csoport/személy tölti ki a pályázat 
beadásakor. Az Alapítvány pályázati anyagokat csak ebben a 
formátumban fogad el! 

2. sz. melléklet:  Pályázat lebonyolításának ütemterve 

A pályázatot beadó szervezet/csoport/személy tölti ki a pályázat 
beadásakor. A beadással egyidőben szükséges csatolni a pályá-
zati anyaghoz. Ütemterv hiányában a pályázat nem elfogadható. 

3. sz. melléklet:  Pályázati jegyzőkönyv 

A támogatás elnyerése és felhasználását követően utólagosan 
szükséges benyújtani az Alapítványhoz. A jegyzőkönyv további 
részét kell, hogy képezze a jegyzőkönyvön feltüntetett tételes el-
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számolást alátámasztó számlák másolata. Ennek a jegyző-
könyvnek az utólagos benyújtását elmulasztó pályázó a jövőben 
kizárható minden egyéb, az Alapítvány közreműködésével lebo-
nyolított támogatás elnyeréséből. 

4. sz. melléklet:  Pályázati értékelés szempontok 

Az Alapítvány tölti ki! Ezen szempontok alapján kerül elbírálásra 
a benyújtott pályázati anyag. 

5. sz. melléklet:  Tájékoztatás benyújtott pályázat elbírálásáról 

Az Alapítvány az 5. sz. mellékletben látható mintalevélben tájé-
koztatja a hozzá beérkező pályázati anyagok elbírálásáról az 
érintetteket. A levél mellékletét kell, hogy képezze a 4. sz. mel-
léklet, vagyis minden esetben a kiértesítéshez csatolni szüksé-
ges a „Pályázati értékelési szempontok” című nyomtatványt. 
Ugyanígy csatolásra kerül az Alapítványi ülésen hozott pályázati 
anyagot érintő „Határozati jegyzőkönyv” is. 

3. Pályázati anyag elérésének helye 

Az Alapítvány Pályázati dokumentációja az alábbi helyeken szerezhető be. 

- Nyomtatott verzió:  Önkormányzati ügyfélszolgálat 
Balatonvilágos, Csók I. sétány 38. 

- Letölthető (elektronikus): Balatonvilágos honlapja 
www.balatonvilagos.hu 

4. Benyújtás módja 

A „Balatonvilágos Jövőjéért” Közalapítványhoz beadásra kerülő pályázatok minden 
esetben írásban kell, hogy érkezzenek az alábbi elérhetőségek bármelyikére. 

- Levelezési cím:   8171 Balatonvilágos, Csók I. sétány 38. 

- e-mail:    alapitvany.balatonvilagos@citromail.hu 

5. Benyújtás id őbeni hatálya 

A „Balatonvilágos Jövőjéért” Közalapítványhoz beadásra kerülő kérelmeket kérjük, a 
támogatás felhasználásának időpontja előtt minimum négy héttel szíveskedjenek 
benyújtani a pályázók. 
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1. sz. melléklet 

PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÓ LAP  

 
Szervezet  (pályázati anyag benyújtója): 

Pályázat címe : 
 
Regisztrációs száma  (Alapítvány tölti ki): 
 
Beadás dátuma : 
 
Beadás módja  (e-mail, nyomtatott): 
 
Elbírálás dátuma  (Alapítvány tölti ki): 
 
Pályázati partnerek  (név, cím, kapcsolattartó, elérési lehetőségek): 
 
1.   
 
2.   
 
3.   
 

Az alapítvány népszer űsítésének vállalt módja (pl.: díjátadó személy felkérése, 
támogatói tábla kihelyezése, alapítványi stand helyének biztosítása, …stb.): 
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Pályázat részletes kalkulált költségvetése  (összköltség, partnerenkénti költség, 
önrész, egyéb pályázati összegek, …stb.): 
 

Alapítványtól igényelt pályázati összeg  (bruttó, Ft-ban): 

Pályázat rövid leírása (szöveges megfogalmazás): 
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2. sz. melléklet 

PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE  

 

Ssz. Feladat megne-
vezése 

Megvalósításért 
felelős partner 

Megvalósítás 
határideje Megjegyzés, leírás 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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3. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI JEGYZ ŐKÖNYV 

(utólag beadandó) 

 

Pályázat címe Szervezet 
(pályázati anyag benyújtója) 

Megvalósítás 
határideje 

 
 

  

 
Megvalósult feladat leírása: 
 
 
 

Megvalósítás menete: 
 
 

Tapasztalatok/megjegyzések: 
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Feladat megvalósításának kezdete: 
 
 
Feladat megvalósításának vége: 
 
 
Pályázat részletes kalkulált költségvetése  (összköltség, partnerenkénti költség, 
önrész, egyéb pályázati összegek, …stb.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázat tényleges ráfordított költségvetése  (tételes elszámolás): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csatolt számlamásolatok listája (sorszám, kiállító szerv, dátum): 
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4. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

 

 Szempont Adható 
pontszám  

Adott 
pontszám  

1. A pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglalt formai kö-
vetelményeknek? 

igen/nem  

2. A pályázatot beadó gyakorlattal rendelkezik a pályázat le-
bonyolításában? 

5  

3. A pályázat tartalmilag megfelel a pályázati cél megvalósí-
tásnak? 

3  

4. A megpályázott program tartalmában illeszkedik az Alapít-
vány okiratában megfogalmazottakhoz? 

8  

5. A pályázatban leírtak megvalósításával gazdagodik a pá-
lyázattal érintett közösség élete? 

6  

6. Érvényesül minél szélesebb körben a disszemináció elve? 8  

7. 
A pályázatban leírt tartalom összhangban áll a pénzügyi 
tervezésben leírtakkal, a megpályázott összegből megva-
lósítható a program/programok? 

10  

 Összes pontszám*: 40  

 
A pályázatot beadó neve: 
 

 

A pályázat címe: 
 

 

A bírálat dátuma: 
 

 

A szakért ő javaslata: 
 

 

Igényelt támogatás ösz-
szege:  

 

Megítélt támogatás ösz-
szege: 

 

Indoklás: 
 

* A támogatás 80%-tól (32 ponttól) adható! Alacsonyabb pontértéknél az Alapítvány kompetenciája 
elbírálni, hogy az igényeltnél kisebb összeget megítél-e a Pályázónak. 


