ADATLAP
KULCS-HKRP-2018 pályázathoz
Iktatási szám (a Bíráló Bizottság tölti ki):
Figyelem! Minden adatmező kitöltendő! Amennyiben nem releváns az adat, a „NR” adat
beírása szükéges.
1.1. A PÁLYÁZÓ ADATAI (KONZORCIUM ESETÉN A KONZORCIUMVEZETŐ ADATAI)
Teljes neve:
Rövidített neve (amennyiben releváns):
Működési formája:
Cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai szám:
Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma:

Székhelye:
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):
Házszám:
Postacíme:
Megye:
Település:

Irányítószám:

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):
Házszám:
Hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai
Név:
Beosztás:
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Telefon:

Fax:

E-mail:
Kapcsolattartó személy (projektmenedzser) adatai
Név:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
e-mail:
1.2. A Konzorciumi Tag adatai (Relevancia esetén. További tag esetén az adatmezők
bővíthetők)
Teljes neve:
Rövidített neve (amennyiben releváns):
Működési formája:
Cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai szám:
Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma:

Székhelye:
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):
Házszám:
Postacíme:
Megye:
Település:

Irányítószám:

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):
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Házszám:
Hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai
Név:
Beosztás:
Telefon:

Fax:

E-mail:

1.3 Kérjük, jelölje meg (x-el), mely kategóriában kíván pályázni:

Kutatómunkák és konferenciák
Helyi rendezvények, kiállítások
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2. A PÁLYÁZATI PROJEKT ADATAI
2.1 Pályázati projekt címe (max. 150 karakter):

2.2 A program tartalmának összefoglaló leírása (max. 7.500 karakter):
Kérjük, röviden mutassa be pályázati programjának indokoltságát, megalapozó tényezőit, céljait,
célcsoportjait és várható eredményeit és fenntarthatóságát. A leírásában mutassa be továbbá a
projekt szakmai-, műszaki tartalmát és a Felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt
és vizsgált feltételek teljesülését.

2.3 A projekt megvalósítás ütemezése:
A tervezett fizikai megvalósítás kezdete:
A tervezett fizikai befejezés időpontja:
2.4 A projekt megvalósítás helyszínei (max. 500 karakter):

2.5 Monitoring mutatók (a projekt számszerűsíthető eredményei):
Monitoring mutató megnevezése

Mértéke

Éves megvalósított, helyi rendezvények száma
db
Látogatók száma (projektet igénybevevők fő
száma a rendezvényeken összesen)
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Célérték és teljesülés dátuma
(projekt fizikai zárásáig!)

3. A PÁLYÁZÓ(K) NYILATKOZATA
Mint a pályázó szervezet hivatalos képviselője kijelentem, hogy







a pályázatban adott információk a valóságnak megfelelnek;
a projektet a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően valósítom meg;
a pályázat költségvetésében megjelölt összegeket a pályázati programban meghatározott
célokra fordítom;
tudomásul veszem, hogy a Kulcs Községi Önkormányzat fenntartja magának a pályázati
program megvalósulásának ellenőrzési jogát;
a pályázatban megjelölt önrésszel rendelkezem;
a pályázatra vonatkozó pályázati felhívást és annak dokumentációját megismertem, az
abban foglaltakkal egyetértek.

Aláíró neve:

Aláírás:

P.H.
Kelt (Helység, dátum):

Konzorcium esetén az adatblokkok bővítendők!
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