Kitöltési útmutató
az Idegenforgalmi támogatási keret pályázat - 2017 adatlaphoz
Kérjük a pályázókat, hogy az adatlapot kitöltés közben őrizzék meg a letöltött formában,
szerkesztés közben ne változtassák meg az oldal kinézetét!
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kérdőív minden kérdésére kötelező a válasz megadása függetlenül attól, hogy a pályázat kifejtésében az adott kérdésre esetleg kitér. Amennyiben valamely
adat, szám tartalmatlan vagy értéke nulla, akkor a "0" (nulla) vagy a "-" (kihúzás) beírását kérjük.
Kérjük a pályázókat, hogy az adatlapon olvasható felszólításoknak, figyelemfelhívásoknak
értelemszerűen tegyenek eleget, mert az abban foglaltak nem teljesítése is a pályázatból való
kizárással jár.
Az egyes pontok kitöltését az alábbiak szerint kérjük:
1. A pályázó neve: ebbe a rovatba a pályázó teljes, hivatalos nevét kérjük beírni. Csak szegedi
székhelyű vagy telephellyel rendelkező jogi személyiséggel rendelkező szervezetek vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek saját
bankszámlával.
Olyan szervezet esetében, amelyek alszervezetekkel, filiálékkal rendelkeznek, de ezen
alszervezetek nem önálló jogi személyek és nem rendelkeznek önálló vagy
rész-/alszámlaszámmal, a főszervezetet kell pályázónak feltüntetni, gondolatjellel utána
következően kell a pályázati célt ténylegesen megvalósító alszervezetet beírni.
A pályázó hivatalos képviselőjének neve: a pályázó szervezet (anyaszervezet) vezetőjének neve
kerüljön ide, megjelölve a vezető beosztását (pl. igazgató, elnök, kuratóriumi elnök, stb.). Ő a
pályázat aláírója.
Pontos címe: A hivatalosan pályázó székhelyének címét kérjük beírni, ha a pályázó székhelye nem
szegedi, akkor a szegedi tagszervezet vagy telephely címét. Amennyiben ettől eltérő levelezési cím
van, azt a hivatalos cím után kérjük feltüntetni.
Adószáma: A pályázó szervezet adószámát kell megadni.
A nyilvántartásba vétel számát (költségvetési szerv esetén törzskönyvi PIR számot) kötelező
beírni, e nélkül a pályázatot nem tudjuk elfogadni.
Bankszámlájának száma: Csak a hivatalosan pályázó szervezet bankszámlaszáma adható meg.
2-szer vagy 3-szor 8 tagú számlaszámot kell megadni. Egyéb formátumban megadott
számlaszámot nem áll módunkban elfogadni.
2. A pályázatért felelős személyhez a pályázatot gondozó, a pályázandó célt menedzselő személy
nevét kérjük beírni. Nem feltétlenül azonos a pályázat aláírójával.
3. A pályázat tárgyát csak címszerűen kell megadni. Tartalmi leírást, tervezett programot külön kell
csatolni.
4. A tárgyévi keretből csak tárgyévi célok támogathatók. Ezért kérjük, hogy ebbe a rovatba csak
olyan dátumot írjanak, amely 2017. január 1. és december 31. közé esik.

5. E ponthoz csak a helyszín-település(ek) nevét kérjük feltüntetni. Ne írjanak be intézményt vagy
településen belüli területet!
6. Itt kérjük feltüntetni a pályázott rendezvényen részt vevők számát, illetve kiadvány, DVD és
hasonló eszközök tervezett példányszámát - lehetőleg ne ...tól-...ig formában, hanem egyetlen szám
megadásával. Nem kérjük a pályázott célt megvalósítók, szervezők, előadók stb. számát. Egy konkrét
szám beírását kérjük (ne írjanak a számok mellé "alkalmanként, esetenként, stb". jelzőket).
7. Itt kell nyilatkozni arról, hogy a pályázó 2017-ben Szeged önkormányzatától milyen eseti
támogatásokat (keretek pályázatai, más eseti támogatás) szándékozik kérni, illetve már kért és esetleg
már kapott. Nem kell jelezni azon támogatásokat, amelyeket az önkormányzat megbízásából végzett
szerződéses munka ellenértékeként vett fel a pályázó.
8. Itt kell nyilatkozni mindarról, hogy a pályázó 2016-ban Szeged önkormányzatától milyen
támogatásokat kapott (keretek pályázatai, más eseti támogatás, stb.). Amennyiben 3-nál több
támogatást kapott, kérjük „megcsillagozni” (*), és a pályázat kifejtésénél kitérni rá, és leírni a többi
támogatást is.
9.A pályázók kötelesek itt tájékoztatást adni arról, hogy mekkora költségvetéssel gazdálkodnak a
tárgyévben. Itt nem a pályázandó cél költségvetését kérjük, hanem a pályázó szervezet ez évi
gazdálkodásának kereteit kérjük megjelölni.
10. Értelemszerűen kérjük a pályázott cél teljes bekerülését felosztani a két kiadástípusra. Valós
számot (bruttó összeget) ezer forintra kerekítve kell megadni. Kérjük elkerülni az ÁFA-ra és más
járulékokra való utalást.
11. A 2017. évi Idegenforgalmi támogatási keret felhasználásának szabályai II. (3) szerint a keretből
csak kiegészítő támogatás nyújtható, olyan pályázónak, aki a pályázott cél teljes költségének a
pályázat benyújtásakor legalább 50 %-át kitevő pénzeszközzel mint önerővel a pályázat
benyújtásakor már rendelkezik. Saját forrásnak ebben az értelemben nem csak a pályázó ténylegesen
saját anyagi eszközeit tekintjük, hanem esetleg más támogatásból már meglévő pénzeszközöket is.
tehát a 11. pont 1. sorába kerülő összegeket együttesen. Kéretik valós számot, ezer forintra
kerekítve megadni. Ennek a két utóbbi pontnak a kitöltése esetén is kérjük a részletes költségvetés
csatolását. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az itt beírt összegek felhasználásával is el kell
számolni.

