Az Országos Bírósági Hivatal
pályázati adatlapja
a RÁTH GYÖRGY BÍRÓSÁGI TÖRTÉNELEM ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS 2020. ÉVI PÁLYÁZATHOZ

(1. számú melléklet)

A pályázó szervezet
hivatalos neve:
A pályázó szervezet
székhelye:

irányítószám

megye

város

utca

A pályázó szervezet
adószáma:
A pályázó szervezet
hivatalos képviselőjének
neve:
A pályázó szervezet elérhetőségének adatai
Levelezési (értesítési) cím
(csak akkor kell kitölteni,
ha
nem azonos a
Telefonszáma(i):
székhellyel):

irányítószám

megye

város

utca

Faxszáma(i):
E-mail címe:
Honlap címe:
A pályázat főbb adatai
A pályázat címe:
A pályázat tárgya:









kisfilm készítése
emléktábla, emlékmű avatása, kapcsolódó rendezvénnyel,
kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
emléktábla, emlékmű felújítása, kapcsolódó rendezvénnyel,
kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
kiállítás rendezése
bíróságtörténeti tárgyú rendezvény, ismeretterjesztő vagy
tudományos előadás szervezése
kiadványok készítése
történeti tárgyak restaurálása, kapcsolódó rendezvénnyel,
kiadvánnyal vagy kiállítással együtt

A pályázat időtartama:
A pályázat célja:
A pályázat által érintett
célcsoport(ok) és azok
létszáma (fő):
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Van-e olyan konkrét
aktualitása a
pályázatnak, ami miatt
hangsúlyosan fontos,
hogy épp most induljon
el, valósuljon meg:
A pályázat megvalósítása
során tervezett konkrét
tevékenységek
bemutatása lépésenként
pontokba szedve:
A pályázat várható
eredményeinek hatása a
szervezetre (szakmai
ismeret, tapasztalat
mélyítés):
A pályázatba bevont
partner szervezetek:
A
pályázati
összeg
hatékony
felhasználásának
bemutatása:

A pályázat megvalósulásának helyszíne(i)
Cím:
A pályázat teljes bruttó
költsége (Ft):
(ÁFÁ-val, járulékokkal
növelt összeg):
Ebből:
a.) Saját forrás összege:
b.) A pályázat igényelt
támogatásának
összege (Ft):
A pályázat
megvalósításának
tervezett kezdési
időpontja:
A pályázat
megvalósításának
tervezett befejezési
időpontja:
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A
jelen
pályázatban
szereplő
témakörben
pályázatot korábban, ill.
egyidejűleg (a benyújtás
helye és időpontja) az
alábbiak
szerint
nyújtottam be, a megjelölt
eredménnyel
(kérjük

megjelölni, hogy mikor és
hol nyújtott be pályázatot,
valamint
az
elbírálás
eredményét:
(amennyiben
nem
releváns, kérjük kihúzással
jelölni!)
A pályázat lebonyolításáért
felelős
személy
neve,
elérhetősége:
NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………………… (pályázó képviselője) kijelentem, hogy a Pályázati felhívást
megismertem, a pályázat az abban foglalt feltételeknek megfelelően került összeállításra. Kijelentem,
hogy a pályázaton elnyert támogatást az intézmény a pályázati feltételek szerint használja fel. A
pályázaton elnyert támogatás és az önrész felhasználásáról a megvalósítást követően a pályázati
felhívásban foglalt határidőig elszámolok.
……………………………….., 202…. . év ………………….. hó ………….. nap
………………………………………………
pályázó képviselőjének aláírása
Kijelentem, hogy a pályázat keretében az intézmény által vállalat feladatok teljesítéséhez a
költségvetési főösszesítőben meghatározott összeg minimum 20 %-a mint saját erő az intézmény
költségvetésében rendelkezésre áll.
……………………………….., 202…. . év ………………….. hó ………….. nap
………………………………………………
gazdasági vezető aláírása
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