.
Alapadatok

.
Pályázati azonosító

NEMZ-TAB-19-0191

Pályázati kategória kódja

NEMZ-TAB-19

Pályázati kategória megnevezése

Nemzetiségi táborok 2019. évi költségvetési támogatása

Iktatószám
EPER iktatási azonosító

EMET-2018-389392

Iktatás dátuma

2018.11.26

Státusz

Érvénytelen

.
Pályázó adatai

.
Pályázó neve

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

Pályázó jogi státusza

Országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat

Pályázó országa

Magyarország

Régió

Közép-Magyarország

Megye megnevezése

Budapest

Irányítószám

1054

Település

Budapest

Utca, házszám

Vécsey u. 5.

Telefonszám

0613027275

.
Kötelezettségvállaló

.
Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos

Igen

.
Számlatulajdonos

.
Számlatulajdonos a pályázóval azonos

Igen

.
Projektadatok

.
Projekt címe

Anyanyelvi és közösségépítő tábor

Projekt kezdete

2019.05.01

Projekt vége

2019.11.15

Megvalósulás helye - ország

Görögország

Megvalósulás helye - település

Sztavrosz

Kapcsolattartó személy mobil száma

36-30-6955265

Kapcsolattartó személy neve

Kukundzsisz Natasa

Kapcsolattartó személy telefonszáma
Kapcsolattartó személy e-mail címe

anasztaszia03@gmail.com

.
Pénzügyi adatok

.
Kért összeg

2500000

Érvényes eredeti kért összeg
Önrész összege

0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%)

0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

0,00

Más államháztartási támogatás összege

0

Összes bevétel

2500000

Összes kiadás

2500000

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

100,00

Megítélt összeg
Aktuálisan megítélt összeg
Összes lemondott összeg
Összes visszavont összeg
Összes hátralévő kifizetés

0

Összes kifizetett összeg
Összes befizetett támogatás
Összes befizetett kamat
Egyenleg

0

.
Információs adatok

.
Munkaforma

Tábor

Program nyelve

görög

Program weboldala
Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?

nem

.
További banki adatok

.
Belföldi bank(1)

Belföldi

Bank neve(1)
Bankszámla száma(1)
Belföldi bank(2)
Bank neve(2)

Belföldi

Bankszámla száma(2)
Belföldi bank(3)

Belföldi

Bank neve(3)
Bankszámla száma(3)
Belföldi bank(4)

Belföldi

Bank neve(4)
Bankszámla száma(4)

.
Költségvetés

.
Bevételek

.
BEVÉTEL TÍPUSA

ÖSSZEGE

A

SAJÁT FORRÁS

0

A1

Készpénzben áll rendelkezésre

0

A2

Államháztartáson kívüli támogatás (nem
számítható készpénzes saját forrásként)

0

A3

Költségvetési szervnek v. irányító szervének
költségvetésében a pályázati célra
0
előirányzott összeg

A4

Nem készpénzben áll rendelkezésre

0

B

ÁLLAMHÁZTARTÁSBÓL SZÁRMAZÓ
TÁMOGATÁSOK

0

B1

Állami költségvetésből származó támogatás

0

B2

Önkormányzati támogatás

0

B3

Egyéb támogatás

0

T

JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT
TÁMOGATÁS

2500000

Z

PROJEKT ÖSSZBEVÉTELE

2500000

Kiadások

.
A
KÖLTSÉG/KIADÁSN Tételek részletezése
EM MEGNEVEZÉSE

I. Támogatásból
II. Önrészből és
fedezett kiadások (Ft- egyéb támogatásból
ban)
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

A

DOLOGI KIADÁSOK

2500000

0

2500000

A1

Ingatlan üzemeltetés
költségei

0

0

0

A2

Jármű üzemeltetés
költségei

0

0

0

A3

Egyéb eszközök
üzemeltetésének
költségei

0

0

0

A4

Adminisztráció
költségei

0

0

0

A5

PR, marketing
költségek

0

0

0

A6

Nyomdaköltség

0

0

0

A7

Kommunikációs
költségek

0

0

0

A8

Honlap karbantartás
költségei

0

0

0

A9

Szakkönyvek,
folyóiratok költségei

0

0

0

A10

Rendezvényszervezé
s költsége és
részvételi díj

0

0

0

A11

Utazás-, kiküldetés
költségei

DIAS ZEUS TRAVES
csomagára
900000
2.500.000,- Ft ebből
busz: 900.000,- Ft

0

900000

A12

Szállás-, étkezés és
élelmiszer költségei

DIAS ZEUS TRAVES
csomagára
2.500.000,- Ft ebből
1600000
szállás
étkezés:1.600.000,Ft

0

1600000

A13

Szállítás költségei

0

0

0

A14

Munka-, védőruha,
védőfelszerelés
költségei

0

0

0

A15

Egyéb beszerzések,
szolgáltatások

0

0

0

B

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS
SZEMÉLYI JELLEGŰ
EGYÉB
KIFIZETÉSEK

0

0

0

B1

Bérköltség

0

0

0

B2

Megbízási jogviszony
díja (bérszámfejtett)

0

0

0

B3

Egyszerűsített
foglalkoztatás
költsége

0

0

0

B4

Járulékok

0

0

0

Z

PROJEKT
ÖSSZKÖLTSÉGE

2500000

0

2500000

.
Tevékenység bemutatása

.

Nemzetiség
görög
A pályázat célja szerinti programot érintő eddigi tevékenységének rövid bemutatása (max 2000 karakter)
A Magyarországi Görög Országos Önkormányzat kötelező feladatai mellett kapcsolatot igyekszik építeni elsősorban a magyarországi
görögséggel, vidéken és Budapesten, másodsorban a magyarországi és az anyaországi szervezetekkel és a visszatelepült magyargörögökkel, harmadsorban a német-, osztrák. cseh-, román-, orosz-és szlovák görögséggel. Szoros kapcsolatot tart fenn a görögországi
nagykövettel és a Közép-Európai Ortodox Metropolita Magyarországi Exarchával. Ők rendszeresen megjelennek a görög rendezvényeken.
A Magyarországi Görög Országos Önkormányzat minden évben hagyományosan megünnepli a Vaszilopita-vágás, a Vízkereszt, a 1821
márciusi szabadságharc, a görög Húsvét, a Majális, az augusztus 20-i államalapítás, az 1940. Október 28-i görög nemzeti ünnepet, és
természetesen a Mikulás és a Karácsony ünnepét. Görög nyelviskolát is működtet Manolis Glezos 12 Évfolyamos Görög Kiegészítő
Nyelviskola néven Budapesten és a Beloiannisz faluban az Általános Iskola is a hatáskörébe tartozik, mint nemzetiségi iskola. Kulturális
programjaiban hangsúlyt helyez a görög rendezvényekhez kapcsolódó történelem bemutatására, a nyelvet tanuló gyermekek
szerepeltetésére, akik irodalmi szemelvényeken keresztül megcsillogtatják képességeiket és akik lelkesen mutatják be a görög költészetet,
prózát és dalokat. Támogatja és ösztönzi görög tánccsoportok munkáját és újak megalakulását. Ugyanígy a görög zenekarok és kórusok
esetében is. Havonta folyóiratot jelentett meg görög és magyar nyelven, ahol az aktuális események mellett a görögség életéről tudósít
gazdag képtartalommal. Az újság példányszáma 1500 db. 2015 őszétől felnőtt nyelvoktatást kezdeményezett Budapesten és vidéken, mivel
-a Képviselő-testület nagy örömére- nagy az érdeklődés a görög nyelv iránt. Forrásai bővítésére igyekszik a pályázati forrásokat minél
jobban kiaknázni. Pályázataival igyekszik megvalósítani az utókor számára kulturális örökségük bemutatását és átörökítését, valamint nagy
hangsúlyt fektet a görög nemes eszmék

.
Program leírása

.
A tábor tervezett programjának, költségvetésének bemutatása, célja és várható eredményei.
A program hogyan illeszkedik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, hogyan szolgálja az anyanyelvi
nyelvismeretek, a nemzetiségi népismeret bővítését, a nemzetiségi kulturális hagyományok továbbadását, ápolását? (max. 2000 karakter)
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat képviselői számára fontos az, hogy a közös gyökerek a görög szülői eredet érzése
erősítse az összefogást, megismerjék egymást, és megszeressék a görög nyelv tanulását, s mindezt az őseik földjén. A gyermekek
népismereti tanulmányai révén testközelből is megismerik a tananyagot. A nyelvet tudják élőben gyakorolni, s ezt szeretnék a szülők, ezt a
pedagógusok, a közösség tagjai és ezt a képviselők is. A táborban részt vevők sokkal közelebb kerülnek azokhoz a dolgokhoz, amelyeket
az iskolában tanultak, szereznek egy érettséget és így az iskolai haladásuk könnyedebb lesz és gyorsabb. Ezért a célért játékos feladatokat
kapnak a gyerekek, bevonják őket a helyi lakosság mindennapjaiba, mivel egy-egy család megvendégeli Őket. Egy múzeumba is látogatást
Thesszalonikiben, ezzel is megismerve hagyományainkat. Kirándulást terveznek a pedagógusok Kavala városába, ott keresik fel a Városi
Múzeumot. Napi programja a tábornak a strandolás, a gasztronómia bemutatása egy görög étel elkészítésének megtanulása, a
nyelvgyakorlás, barangolás a környéken. Végül egy táncest rendezése.
A tábor kezdő időpontja
2019.06.20
2019.06.27
A tábor záró időpontja
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A tábor napjainak száma
Görögország
A tábor helyszíne (ország)
Sztavrosz
A tábor helyszíne (település)
Dias Zeusz Hotel
A tábor helyszíne (út/utca/tér, házszám)
közösségfejlesztő nyelvi tábor
A tábor témája

.
Program ütemezése

.
A tervezett tábor 1. napja
2019.07.08
A tervezett tábor 1. napjának helyszíne
Magyarország E75-ös autópály, Szerbia, Szkopje
A tervezett tábor 1. napi programjának rövid leírása
Görögországba való utazás hajnali indulással esti érkezéssel Sztavrószba, szobák elfoglalása
A tervezett tábor 2. napja
2019.07.09
A tervezett tábor 2. napjának helyszíne
Sztavrosz
A tervezett tábor 2. napi programjának rövid leírása
Reggeli. Ismerkedés a helyszínnel fürdőzés délben ebéd. délután strand és séta majd vacsora, esti nyelvtanulás tapasztalatcsrer
A tervezett tábor 3. napja
2019.07.10
A tervezett tábor 3. napjának helyszíne
Sztavrosz
A tervezett tábor 3. napi programjának rövid leírása
Reggeli. Ismerkedés a helyszínnel fürdőzés délben ebéd. délután strand és séta majd vacsora, esti nyelvtanulás tapasztalatcsrer
A tervezett tábor 4. napja
2019.07.11
A tervezett tábor 4. napjának helyszíne
Athos.Sztavros
A tervezett tábor 4. napi programjának rövid leírása
Kirándulás hajóval Athos és Uránia falu helyszínére Halkikidiki 3. láb
A tervezett tábor 5. napja

2019.07.12
A tervezett tábor 5. napjának helyszíne
Sztavrosz
A tervezett tábor 5. napi programjának rövid leírása
Reggeli, strand, ebéd, nyelvi óra, pihenés, strand, esti beszélgetés
A tervezett tábor 6. napja
2019.07.13
A tervezett tábor 6. napjának helyszíne
Sztavrosz
A tervezett tábor 6. napi programjának rövid leírása
Reggeli. Ismerkedés a helyszínnel fürdőzés délben ebéd a mediterrán ételek bemutatásával, délután strand és séta majd vacsora, táncest
A tervezett tábor 7. napja
2019.07.14
A tervezett tábor 7. napjának helyszíne
Sztavrosz
A tervezett tábor 7. napi programjának rövid leírása
Reggeli. Ismerkedés a helyszínnel fürdőzés délben ebéd a mediterrán ételek bemutatásával, délután strand és séta majd vacsora, esti
nyelvtanulás tapasztalatcsrer
További napok időpontja, helyszíne, programja
2019.07.15-én visszaindulás E75-ös úton Magyarországra Szerbián és Szkopjén át.

.
Indikátorok

.
A tábor adatai
Az anyanyelv aránya a pályázati program megvalósulása során (%)
50
Magyarországi oktatásban résztvevő tanulók száma (fő)
23
Részt vevő kísérők száma (fő)
2
Szervezők létszáma a pályázó szervezet részéről (fő)
4
Előadók létszáma (fő)
1
Bevont külső szakemberek létszáma (fő)
2
Együttműködő civil szervezetek száma (db)
4

8
A tábor napjainak száma

.
Kötelező mellékletek

.
A pályázó szervezet EMMI saját intézmény?
Nem
Kérjük, csatolja a következő dokumentumokat az EPER "Dokumentum beküldő" menüpontjában:
LÉTESÍTŐ OKIRAT
Létesítő okiratot (alapító okirat, alapszabály stb.), amennyiben a pályázó azt még nem töltötte fel az EPER-be, illetve ha azt 2015.11.26-án
vagy azt követően feltöltötte és abban változás történt.
A 2015.11.26-át megelőzően feltöltött dokumentumokat az Alapkezelő nem veszi figyelembe.
FIGYELEM! Állami fenntartású oktatási intézmények részéről a nemzetiségi oktatás végzését tartalmazó nyilatkozat (intézményi szakmai
alapdokumentum) benyújtása szükséges.
Nyilatkozat létesítő okirat csatolásáról az EPER „Dokumentum beküldő” menüpontján keresztül.
Nyilatkozom, hogy a létesítő okiratot az EPER "Dokumentum beküldő" menüpontjában 2015.11.26-án vagy azt követően már csatoltam, és
a legutóbb csatolt okiratban foglalt adatokban azóta változás nem történt.
Igen
Amennyiben nyilatkozatában az „igen”-t jelöli meg, de a legutóbb csatolt létesítő okirat feltöltésének dátuma 2015.11.26-át megelőző, azt a
dokumentumot a befogadási eljárásnál az Alapkezelő nem veszi figyelembe! Amennyiben nyilatkozatában a „nem”-et jelöli meg, úgy a
befogadási eljárás során az Alapkezelő kizárólag a 2018.10.26-án vagy azt követően a pályázat véglegesítéséig csatolt dokumentumot
veszi figyelembe! Nemzetiségi önkormányzatok számára létesítő okirat csatolása nem kötelező. Esetükben az ellenőrzés az EPER-ben
regisztrált adószám alapján történik a Magyar Államkincstár közhiteles adatbázisa alapján. A regisztrált adószám helyességének
ellenőrzése az önkormányzatok felelőssége. Jelen nyilatkozatot az önkormányzatoknak technikai okból szükséges megtenni, amely
nyilatkozat, függetlenül attól, hogy „nem”-et vagy „igen”-t jelöl, a létesítő okirat csatolását nem teszi kötelezővé.
FIGYELEM! A létesítő okirat, illetve az arra vonatkozó nyilatkozata a befogadás ellenőrzése során nem hiánypótolható, nem módosítható!
Kérjük, hogy nyilatkozat tétel előtt feltétlenül ellenőrizze az EPER-ben a dokumentumot és csatolásának dátumát!
JOGI HELYZETET IGAZOLÓ DOKUMENTUM
Jogi helyzetet igazoló dokumentum (bírósági nyilvántartásba vételről a megyei/fővárosi bíróság által kiállított, a szervezet bírósági
nyilvántartási adatairól szóló kivonatot; költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló kivonatot, cégkivonatot.) 30 napnál
nem régebbi eredeti példányának szkennelt változatát.
FIGYELEM! Civil szervezetek esetében, valamint állami fenntartású oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és minden további,
a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő szervezet esetében a jogi helyzet igazolására nincs szükség.
Nyilatkozat jogi helyzetet igazoló dokumentum (bírósági nyilvántartásba vételről a megyei/fővárosi bíróság által kiállított, a szervezet
bírósági nyilvántartási adatairól szóló kivonat; költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló kivonat; cégkivonat)
csatolásáról az EPER „Dokumentum beküldő” menüpontján keresztül.
Nyilatkozom, hogy a jogi helyzetet igazoló dokumentumot az EPER ""Dokumentum beküldő"" menüpontjában 2015.11.26-án vagy azt
követően már csatoltam, és a legutóbb csatolt okiratban foglalt adatokban azóta változás nem történt.

Igen
Amennyiben nyilatkozatában az „igen”-t jelöli meg, de a legutóbb csatolt jogi helyzetet igazoló dokumentum feltöltésének dátuma
2015.11.26-át megelőző, azt a befogadási eljárásnál az Alapkezelő nem veszi figyelembe! Amennyiben nyilatkozatában a „nem”-et jelölte
meg, úgy a befogadási eljárás során az Alapkezelő kizárólag a 2018.10.26-án vagy azt követően a pályázat véglegesítéséig csatolt, 30
napnál nem régebbi keltezésű dokumentumot veszi figyelembe!
Civil szervezetek esetében, valamint állami fenntartású oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és minden további, a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő szervezet esetében a jogi helyzetet igazoló dokumentum csatolása nem kötelező.
Jelen nyilatkozatot az állami fenntartású oktatási intézményeknek, nemzetiségi önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek és minden
további, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő szervezetnek technikai okból szükséges megtenni, amely
nyilatkozat függetlenül attól, hogy „nem”-et vagy „igen”-t jelöl, a jogi helyzetet igazoló dokumentum csatolását nem teszi kötelezővé.
FIGYELEM! A jogi helyzetet igazoló dokumentum illetve az arra vonatkozó nyilatkozata a befogadás ellenőrzése során nem hiánypótolható,
nem módosítható! Kérjük, hogy nyilatkozat tétel előtt feltétlenül ellenőrizze az EPER-ben a dokumentumot és csatolásának dátumát!
Kérjük, csatolja a következő dokumentumokat:
Kérjük, hogy az alábbi mezőbe szíveskedjen feltölteni a Pályázati Kiírás 10. pontjában hivatkozott Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilatkozatot szkennelt formában, pdf formátumban, a pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírásával
ellátva szükséges feltölteni. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megfelelő formában történő feltöltése
a pályázat benyújtásának feltétele, enélkül a pályázat nem véglegesíthető.
img002.jpg
Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően tekintse át az Adatvédelmi tájékozatót, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/9/0000019189/Adatvedelmi_EPER.pdf
Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkről:
http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/0/0000019190/Adatkezelesi_egyhazi_nemzetisegi.pdf
Az igényelt támogatási összeg alapjául szolgáló árajánlat és/vagy az igénylő költségeit igazoló egyéb dokumentum:
img007.jpg
A pályázati díj befizetését igazoló bankkivonat másolata, banki igazolás, internetes számlatörténet. A csatolt dokumentumnak jól láthatóan
tartalmaznia kell a NEMZ-19 felhívás megjelölést és a pályázó szervezet adószámát, vagy EPER felhasználó nevét (Állami fenntartású
oktatási intézmények esetében a megegyező adószám miatt, minden esetben a felhasználónév feltüntetése szükséges!).
3000 Ft ORSZ 2019.pdf
2019. pályázati évben az igényelt támogatás szöveges indoklását a költségvetés „Tételek részletezése” megnevezésű oszlopába kell
felvezetni.
Hitéleti tábor esetén az egyházi jogi személy képviselőjének, vagy meghatalmazottjának részvételi szándéknyilatkozata.

.
Nyilatkozatok

.
1. Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.
2. Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nyújtottam be.
igen
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3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.
5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
6. Nyilatkozom, hogy a 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
adatait rendelkezésre bocsátom.
7. Nyilatkozom az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B § (1) bekezdése alapján, hogy a pályázat kedvezményezettje az,
aki
a) a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
Nem
b) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke,
főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
Nem
c) az a) és a b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója,
Nem
d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
Nem
e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság,
valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Nem
Amennyiben az érintettség fennáll, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi
kérelem (a nyomtatvány letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) digitális hitelesített példányát a pályázathoz csatolom
8. Nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen lelhetők föl
Megnevezés:
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
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9. Nyilatkozom, hogy a változás-bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott
dokumentumokhoz képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Alapkezelő felé benyújtom.
10. Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint
visszafizetem
11. Nyilatkozom, hogy a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb megítélt költségvetési támogatás
folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon (a szerződéskötés idejére azonban
benyújtandó a papíralapú eredeti dokumentum is).
12. Nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal szervezetem rendelkezik.
Nem
13. Nyilatkozom, hogy csatolom a pályázati díj megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy számlakivonat másolatát.
14. Nyilatkozom, hogy amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági
engedélyekkel rendelkezem.

