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Általános információ
a pályázat benyújtásához és a Pályázati Űrlap kitöltéséhez.

Az  ÉTA  Országos  Szövetség 2019.  évben  pályázatot  hirdet az  Emberi  Erőforrás
Minisztériuma célzott  támogatásával  a tagszervezetei  számára a szakmai  tevékenységük
színvonalának emelése érdekében. 
A  támogatási  program  célját,  tartalmát,  pályázók  körét,  támogatás  mértékét  a  Pályázati
Felhívás tartalmazza.

A  szakmai  program  támogatását  a  Pályázati  Űrlap  kitöltésének  és  az  előírt  mellékletek
csatolásának  az  ÉTA  Országos  Szövetséghez  határidőre  benyújtásával  igényelheti  a
pályázó.
A pályázónak a szakmai programját 2019. január 1. – december 31. közötti időszakban kell
megvalósítania.
A pályázat beadási határideje: 2019. június 30. éjfél.

A Pályázati Űrlap részei
1.) A pályázó szervezet adatai
2.) A pályázó szervezet bemutatása
3.) A tervezett szakmai program/projekt bemutatása
4.) A tervezett szakmai program/projekt költségvetése
5.) Nyilatkozat
6.) Csatolandó dokumentumok listája (kötelező – nem kötelező)

Kérjük,  hogy  lehetőség  szerint  az  egyes  témák  megválaszolása  során  ne  lépje  túl a
rendelkezésére álló keretek nagyságát. A pályázó által a szakmai program bemutatásához
fontosnak tartott információkat (kiegészítő információk, képek, dokumentumok, leírások, stb.)
mellékletként csatolhatja a pályázathoz.

Útmutató a kitöltéshez
2.1. Röviden foglalja össze mi a szervezet alapító okiratában, alapszabályában, stratégiai
tervében meghatározott fő célja, missziója.
2.2. Röviden írja le, hogy a tervezett szakmai programjához hasonló tevékenységet végzett-
e már korábban, melyik év, vagy években és milyen tapasztalatokat szerzett.
2.3. A szervezet által készített és benyújtott beszámoló adatai alapján.
Eszközök (befektetett,  forgóeszközök) és források (saját tőke, tartalékok,  kötelezettségek)
adatai
Bevételek, kiadások, tárgyévi eredmény adatai
3.2.  Röviden  fogalmazza  meg  a  problémát,  amelyre  megoldást  keresnek.  A  projekt
megvalósítása során  milyen  célokat  tűznek ki,  milyen  tevékenységet  végeznek,  amelyek
segítik a probléma csökkentését.
3.3.  A  tervezett  tevékenység  milyen  célcsoportot  érint,  a  programba/projektbe  hány  főt
vonnak be. 
3.4.  A  projekt  helyszíne,  a  megvalósítás  során  tervezett  konkrét  tevékenység(ek)  –
amelyeket a 3.2. pontban nevesített – bemutatása és indoklása. Milyen módszerrel hajtják
végre a tevékenysége(ke)t?  
Az egyes tevékenysége(ke)t  mikor kezdik  és mennyi  ideig  végzik  a projektben? Az első
hónap a projekt megvalósításának kezdete. 
Vegye figyelembe, hogy a pályázati felhívás 4. pontja szerint 2019. január 1. – december 31.
közötti időszakban kell megvalósítani a szakmai programot/projektet.



3.5.  Nevezze  meg,  hogy  a  szervezet  tagjai  közül  kik  vesznek  részt  a  projekt
megvalósításában, mi lesz a feladatuk.
Amennyiben a projekt megvalósításában külső személyek/szervezetek is részt veszek, akkor
őket is sorolja fel és nevezze meg mivel járulnak hozzá a projekthez.
3.6.  Milyen  konkrét  eredmény(eke)t  kívánnak  elérni  a  projekt  megvalósításával?  Milyen
hatása lesz a szakmai munkára, a szervezetre, a partnerekre, stb.?
Hogyan érik  el  a  pályázati  cél  teljesülését  a célcsoport  esetében? A projekt  eredménye,
hatása  a  célcsoportra  (társadalmi  integráció  elősegítése,  életminőség,  képességek,
készségek fejlesztése, stb.)?
3.7.Itt lehet jelölni, ha a pályázathoz a kötelező dokumentumokon kívül egyéb, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott iratot, fényképet, stb. is csatol.
4.2.  E  pontban  a  mellékelt  költségvetési  táblázatba  (Excel)  beírt  adatok  kiszámításának
módját és a projekt megvalósításához a szükségességét kell bemutatnia a pályázónak.
A mellékelt Excel tábla kitöltésével a szakmai program folyamatos teljesítéséhez szükséges
és a  programhoz  közvetlenül,  vagy  közvetett  módon felmerülő  költségekhez  igényelhető
támogatás. Az igényelhető támogatás max. összege 500.000,-Ft.
Eszközök  beszerzése  esetén  csak  új  és  100.000,-Ft  egységár  alatti  megvásárlása
számolható el a pályázat keretében, és csak abban az esetben, ha az elengedhetetlenül
szükséges a program sikeres megvalósításához (kérjük indokolja). Az eszközöket az Excel
tábla 3/7 pontjába kell beírni. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a  pályázati program keretében  nem elszámolható a
szervezet  működésével  kapcsolatos  rezsi  költségek  (pl.  áram,  gáz,  víz-,  és  csatornadíj,
telefon és internet szolgáltatások kiadása, stb.).
Kérjük indokolja az egyes kiadások szükségességét a projekt megvalósítás szempontjából. 
Kérjük  részletesen  mutassa  be  egy-egy  kiadási  tétel  tervezésének  menetét:  egységár
(Ft/db, óra, nm, stb,) x mennyiség (db, óra, nm, stb.) = kiadás

5.  Nyilatkozat  a  pályázat  része,  amelyet  a  szervezet  képviselőjének  kell  aláírnia.  Ennek
hiányában a pályázat érvénytelen. Az 5. pontban kérjük húzza alá, hogy ÁFA vonatkozásban
hogyan járt el a pénzügyi tervezésnél, a 6. pontban pedig a pénztárbizonylat használatát.

6. Kérjük ne feledje csatolni a pályázathoz a felsorolt kötelező mellékleteket. Ezt segíti, hogy
e  pont  alatt  az  egyes  mellékletek  megnevezése  után  szerepel  a  csatolás  tényét
megerősítendő pont, amelyet kérünk aláhúzni. (igen – nem).

A  pályázat  benyújtásának  módja  elektronikus  úton  1  példányban  PDF  formátumban
(Pályázati  Űrlap,  költségvetés  és  mellékletek)  az  alábbi  e-mail  címre  kérjük  benyújtani:
etapalyazatok@eta-szov.hu

A  pályázattal és a benyújtással  kapcsolatban további  felvilágosítás  kérhető Klein  Évától
és/vagy Palatin Évától (06-1 414-0500, 414-0501) telefonszám).

Budapest, 2019. április

Papp Ágnes
ÉTA Országos Szövetség

ügyvezető elnök

mailto:etapalyazatok@eta-szov.hu
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A pályázó szervezet neve

A szakmai program/projekt címe



. 



1. A pályázó szervezet adatai

1/1 A pályázó szervezet neve

1/2 A pályázó szervezet székhelye

1/3  A pályázó szervezet elérhetősége
Levelezési cím
Telefon
Email:

1/4 A pályázó szervezet alapítása

1/5 A pályázó szervezet bejegyzésének száma

1/6 A pályázó szervezet képviselőjének neve

1/7 A pályázó szervezet képviselőjének elérhetősége (telefon, email cím)

1/8 A pályázó szervezetnek az ÉTA Országos Szövetséghez való csatlakozásának éve

1/9 A pályázó szervezet honlapja

1/10 A pályázó szervezet adószáma 

1/11 A pénzkezelő pénzintézet neve, címe
Neve:
Címe:

1/12 A szervezet számlaszáma

- -

A pályázó szervezetnél foglalkoztatottak száma (fő)
főállásban: részmunkaidőben: egyéb jogviszonyban

1/13 A projekt végrehajtásáért felelős személy
Neve:
Telefon
Email:



2. A pályázó szervezet bemutatása

2/1 A pályázó szervezet fő célkitűzése

2/2 A pályázó szervezet hasonló projektben szerzett tapasztalatai

2/3 A pályázó szervezet erőforrásainak rövid bemutatása (az előző két év)
2018 év (eszközök-források, bevételek, ráfordítások, eredmény)

2017. év (eszközök-források, bevételek, ráfordítások, eredmény)

2/4 A pályázó szervezettel kapcsolatos egyéb fontos információk (pl. elismerések, egyedi
jellegű tevékenységek, hazai, külföldi kapcsolatok, stb.)



3. A tervezett szakmai program/projekt bemutatása

3/1 A szakmai program/projekt címe

3/2  A  szakmai  program/projekt  szükségességének  indoklása  és  célkitűzése,  a  tervezett
tevékenységek felsorolása (max. 1800 karakter szóközökkel)

3/3 A szakmai program/projekt célcsoportja, a bevontak száma (fő)



3/4  A  szakmai  program  megvalósításának  bemutatása  (a  program  helyszíne,  a
tevékenységek leírása,  az alkalmazott  módszerek bemutatása, a projekt  ütemterve, stb.)
Max. 3500 karakter szóközökkel



3/5 A szakmai program/projekt megvalósításában közreműködő személy(ek), szervezet(ek)
megnevezése, a feladta(uk) a programban

3/6  A  szakmai  program/projekt  megvalósításának  várható  eredménye,  a  célcsoportra
gyakorolt hatás várható eredménye (max. 1200 karakter szóközökkel)

3/7 A szakmai program megvalósításával kapcsolatos egyéb információk



4 A tervezett szakmai program/projekt költségvetése

4/1 A szakmai program költségvetése
Saját/más forrás
Igényelt támogatás
Összesen

4/2 Az igényelt támogatás költségvetésének indoklása, saját/ más forrás bemutatása (max.
2800 karakter szóközökkel)





5. NYILATKOZAT

Alulírott  ……………………………………………………………………………….  (név),  mint  a
…………………………………………………………………………………….. (pályázó szervezet
megnevezése) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy:

1.  a pályázati  kiírásban foglalt  támogatási  feltételeknek megfelelünk  és a pályázatban,  a
csatolt egyéb iratokban valós adatokat adtunk,
 
2.  az  általam  képviselt  szervezetnek  nincs  esedékessé  vált  és  meg  nem  fizetett
adótartozása,- ide nem értve a helyi adókat-, valamint járulék, illeték, vagy vámtartozása,
együttesen köztartozása,

3.  az  általam  képviselt  szervezet  nem  áll  csőd,  felszámolás  és  végelszámolási  eljárás
jogerős hatálya alatt,  illetve a megszüntetésére irányuló egyéb jogi  eljárás vele szemben
nem indult.

4.  hozzájárulok,  hogy  a  támogatás  rendeltetésszerű  felhasználását  az  ÉTA  Országos
Szövetség (Támogató) és a jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek által történő
ellenőrzéséhez,

5.  a  pályázat  tárgyában  felmerülő  költségek  vonatkozásában  ÁFA  visszaigénylési
jogosultságunk:  VAN  -  NINCS (kérjük aláhúzni a megfelelő választ). ÁFA visszaigénylés
esetében a költségeket nettó módon terveztük.

6.i a szervezet a pályázat tárgyában felmerülő költségek vonatkozásában pénztárbizonylatot:
HASZNÁL  - NEM HASZNÁL (kérjük aláhúzni a megfelelő választ)

Kelt; ………………………………………………

                                                                               ……………………………………………….
pályázó szervezet képviselője



6. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ

 a bírósági nyilvántartásba vételi és 30 napnál nem régebbi igazolása (igen – nem)

 a szervezet  képviseletére  jogosító  aláírási  címpéldány,  vagy banki  aláírási  karton
hitelesített másolata (igen – nem)

 a 2019. évi tagdíjnak a pályázat beadásának határidejéig (2019. június 30.) történő
befizetés  tényéről  szóló  nyilatkozat,  vagy a  tagdíjbefizetést  igazoló  banki  átutalás
pályázó által hitelesített másolata (igen – nem)

 a Pályázati költségvetését tartalmazó kitöltött Excel táblázat (igen – nem)

NEM KÖTELEZŐ

 a  szakmai  programot  alátámasztó  fényképek,  együttműködési  nyilatkozatok,
szerződések, egyéb dokumentumok


