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 „Juniorok a kultúrházakban” Pályázati adatlap 

 

A pályázati adatlapot online formában szükséges kitölteni, a 

jelenlegi dokumentum csak tájékoztatás az adatlap tartalmáról! 

Az online felület elérhetősége: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDmdRGu1HswSU371wLTgrj0XllI_Y7qZZHI2P

uKGNLOfkm8Q/viewform?usp=sf_link 

 

1. A program címe (max. 300 karakter): 

2. A pályázók köre. Kérjük, hogy röviden jellemezze a pályázó csoport összetételét! (Pl. 

egyetemi közösségszervező szakos hallgatók, művelődési intézményben dolgozó 

szakemberek stb.): 

3. A pályázó csoportból a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület tagja(i): 

(Min. egy főnek a pályázó csoportból az Egyesület tagjának kell lennie, vagy a pályázatra 

jelentkezéssel párhuzamosan min. egy főnek be kell nyújtania a belépési nyilatkozatát az 

Egyesület honlapján jelzett információk alapján.) 

4. A pályázó csoportból a junior szakember(ek) (egyetemi hallgató, vagy max. 5 éves szakmai 

tapasztalattal rendelkező közművelődési szakember) megnevezése: 

5. A pályázó csoportból a támogató szakember(ek) (több mint 5 éves szakmai tapasztalattal 

rendelkező, közművelődési felsőfokú végzettségű szakember) megnevezése: 

6. A program helyszíne (település): 

7. A közreműködő közművelődési szervezet (közösségi színtér, közművelődési intézmény, 

közművelődési célú civil szervezet) 

a. neve 

b. címe 

c. vezetője neve 

8. A program rövid leírása (max. 1200 karakter, kitérve a 35 év alattiak bevonására, valamint 

a Petőfi emlékévhez történő kapcsolódásra): 

9. Az igényelt támogatás összege (max. 500.000 Ft): Ft 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDmdRGu1HswSU371wLTgrj0XllI_Y7qZZHI2PuKGNLOfkm8Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDmdRGu1HswSU371wLTgrj0XllI_Y7qZZHI2PuKGNLOfkm8Q/viewform?usp=sf_link
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10. Az igényelt támogatás tervezett jogcíme és megoszlása: 

a. előadói díj (0-500.000 Ft között) Ft 

b. rendezvényszervezés (0-500.000 Ft között) Ft 
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11. A program tervezett költségvetése, amelyekről együttesen a fenti két jogcím 

valamelyikén, vagy azok között megosztott módon adja ki a számlát: 

• a. szállás Ft 

• b. étkezés Ft 

• c. előadói díj Ft 

• d. nyomdaköltség Ft 

• e. utazás (saját gépkocsi/tömegközlekedés) Ft 

• f. szállítás (buszbérlés) Ft 

• g. bérleti díj Ft 

• h. egyéb Ft 

12. Kérjük, adja meg a kapcsolattartó nevét (akit a továbbiakban a pályázat ügyében 

kereshetünk). 

13. Kérjük, adja meg a kapcsolattartó mobil telefonszámát! 

14. Kérjük, adja meg a kapcsolattartó e-mail címét! 

15. Az adatlap kitöltésével elfogadom az adatok felhasználását a Juniorok a kultúrházakban 

pályázattal kapcsolatosan. A pályázati kiírás értelmében nyertes pályázat esetén a 

megvalósítást követően 2 héten belül (legkésőbb 2022.10.10-ig) leadja a kért dokumentációt 

(számla, facebook hír fotókkal, 3 perces videóanyag). 


