ADATLAP
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
„Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása” című pályázathoz, Baranya megyei
kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása címén biztosított költségvetési
támogatás felhasználásához
Települési önkormányzat
(a továbbiakban: Pályázó) megnevezése
Pályázó székhelye
Pályázó képviselőjének neve, beosztása
Pályázó adószáma
Pályázó bankszámlaszáma
Pályázó számlavezető pénzintézetének neve
Pályázó email címe
Pályázó telefonszáma
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó telefonszáma

A kistelepülés kulturális eseményének, programjának megnevezése

Amennyiben releváns, itt tüntesse fel a kulturális esemény, program megvalósításában részt
vállaló civil szervezet(ek) megnevezését és főbb, azonosítás(uk)ra szolgáló adatait.

A kulturális esemény, program megvalósításának tervezett időpontja
A program időpontját úgy kell ütemezni, hogy Pályázó elszámolási kötelezettségének teljeskörűen
eleget tudjon tenni.

A tervezett program bemutatása, különös tekintettel a támogatott eseményre és annak elemére,
tartalmára, a rendezvényen felmerülő előadó-művészeti tevékenységre (max. 1 A/4 oldal
terjedelemben)
A bemutatás tartalmazza legalább:
• a kulturális program tartalmát,
• a program célcsoportjának megjelölését,
• a program keretében megvalósuló tevékenységek leírását,
• a résztvevő fellépők – szerződéskötéshez szükséges - adatait,
• a résztvevők várható létszámát.

Az igényelt pénzügyi forrás összege költségnemek szerint (Ft)
Általános (rezsi) költségek
Bérleti díj, operatív lízing (tartós bérlet) díja:
Adminisztráció költségei:
PR, reklám és marketing-, nyomdaköltségek:
Kommunikációs költségek:
Utazás-, kiküldetés, szállítás, járműüzemeltetés
költségei:
Szállásköltség:
Szervezet- és humán-erőforrás fejlesztésének
költségei:
Jelmez, kellék és díszlet költségei:
Egyéb dologi kiadások:

A rendezvény összköltségvetése (Ft)

Jelen adatlap aláírásával és benyújtásával Pályázó képviseletében nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása” tárgyú felhívásban (a továbbiakban:
felhívás) foglalt feltételekről, a pályázati előírások elfogadásáról, illetve kizáró okok hiányáról az alábbiak szerint:
Kijelentem, hogy a felhívást és a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul veszem, az abban foglalt
feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek
ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet
megfelel, és biztosítom, hogy pályázatom támogatása esetén a projekt megvalósítása alatt is megfeleljen.
Kijelentem, hogy a benyújtott adatlapon foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak
és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
A költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos előírásokat megismertem, és vállalom, hogy jelen
adatlapon rögzített kulturális esemény, program megvalósítására szerződést kötök a Baranya Megyei
Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat), illetve kötelezettséget vállalok a felhívásban rögzített
feltételek betartására, különös tekintettel a kulturális rendezvény megvalósítására és a pályázati összeg
felhasználásával kapcsolatos dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem, hogy a dokumentumok
késedelmes benyújtása esetén az Önkormányzat a vonatkozó szerződést felmondhatja, ebben az esetben
Pályázó a vonatkozó szerződés alapján járó díj kifizetését Önkormányzattól nem követelheti.
Kijelentem, hogy jogosult vagyok Pályázó képviseletére. Kijelentem továbbá, hogy harmadik személynek nincs
olyan jogosultsága, amely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná a tárgyi jogviszony létrejöttét,
és a megkötendő szerződésben, valamint a felhívásban rögzített kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet jelen nyilatkozattal érintett adataiban, illetve e nyilatkozatban
meghatározott jogi tényekben, továbbá a szervezet vonatkozásában a felhívásban meghatározott jogi
feltételekben és kizáró okokban beállt változás esetén, e változást Önkormányzat számára haladéktalanul
bejelentem.

Tudomásul veszem, hogy a felhívás bármilyen okból történő visszavonása/módosítása esetén, illetve a pályázati
eljárással, annak értékelésével, bírálatával kapcsolatban Pályázót kártérítés, kártalanítás semmilyen
körülmények között nem illeti meg.
Ha Önkormányzat megállapítja, hogy Pályázó a megítélt pénzügyi forrás meghatározott részét a felhívásban,
illetve a pályázatban meghatározottaktól eltérő célra, vagy nem közvetlenül a kulturális program
megszervezésére használja fel, úgy Önkormányzat a megbízási díj csökkentésére egyoldalúan jogosult, illetve a
létrejött szerződést felmondhatja.
Ha Pályázó az adatlapon rögzített tevékenységet határidőre nem valósítja meg, vagy annak tartalmától jelentős
mértékben eltér, Önkormányzat a vonatkozó szerződés felmondására jogosult. Pályázó ebben az esetben a
megbízási díj megfizetését nem követelheti.
Kijelentem, hogy az általam képvisel szervezet nem áll adósságrendezési eljárás alatt.
Kijelentem, hogy a mellékelt adatkezelési tájékoztatót megismertem, annak tartalmát magamra és az általam
képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt: ………………………………………………………
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aláírás

