PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2011.
A KPSZTI szervezésében megvalósuló pályázat
I.

A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVİK KÖRE

A pályázatban a katolikus intézményfenntartók által mőködtetett közoktatási intézmények és a
KPSZTI pedagógiai szakmai szolgáltatását igénybe vevı közoktatási intézmények vehetnek részt.

II.

A PÁLYÁZAT CÉLJA és ESZKÖZEI

A pályázat célja az alapítvány széles körben való megismertetése, a támogatói kör bıvítése,
melynek eszközei a reklámozás helyi és regionális közösségekben (média, újságok, web-oldalak
stb.). Az alapítvány a reklámok anyagát (pl. rövidfilm, hanganyag, szórólap, plakát stb.) a pályázó
számára rendelkezésre bocsátja.

III.

AZ ALAPÍTVÁNY TERJESZTÉSÉNEK TERÜLETEI:

1. Tehetséggondozás (pl. versenyfelkészítés, versenydíjak, útiköltség térítés)
2. A katolikus közoktatási intézmények között szervezett versenyek, kulturális programok,
sportesemények, -versenyek (pl. KIDS verseny nevezési díjai is)
3. Egy-egy pályázó intézmény által szervezett helyi vagy regionális kulturális rendezvény más
egyházi, önkormányzati intézmények bevonásával
Egy intézmény pályázata tartalmazhat mindhárom témakört érintı tevékenységeket,
költségeket.

IV.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. Pályázati felelıs részvétele a pályázati tájékoztatón.
2. Hiánytalanul kitöltött internetes őrlap. Kitölthetı:

http://www.kpszti.hu/ppcha_palyazat
3.

4.
5.
6.
7.

V.
1.
2.
3.
4.

(kérjük, figyelmesen olvassák el a technikai útmutatót!)
Az őrlap kitöltését és beérkezését visszajelzı e-mail nyomtatott formában való beküldése
az intézményvezetı és a pályázati felelıs aláírásával, pecséttel. Postára adási határidı a
pályázat beadási határideje
Beadási határidı betartása az őrlap kitöltésénél és a nyomatott forma postára adásánál.
Egy intézmény csak egy pályázatot adhat be
Pályázható összeg maximum: 300.000 Ft
Önrész: a pályázott összeg minimum 25 % - a

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK
Reklámköltségek
Nevezési díjak
Utazási költségek
Szállásköltségek

5. Étkezési költségek
6. Egyéb, a programok szervezése során felmerülı, a program megszervezéséhez szorosan
kötıdı költségek

SZÁMLÁS KIFIZETÉSEK és kiküldetési rendelvény számolható el. Valamennyi
esetben a számlákat a nyertes intézmény hivatalos számlázási nevére, címére kell
kiállíttatni.
VI.
-

AZ ÖNRÉSZ TERHÉRE ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK
Csak olyan kiadás, ami a pályázat keretében elszámolható (a pályázaton nyert összeget
meghaladó rész).
Megbízási szerzıdés alapján teljesített kifizetések.

-

VII.

A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE

A pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatot mikor kívánja
megvalósítani. A pályázat megvalósítása 2011. január 1-jétıl kezdıdhet, lezárása 2011. december
1-je. A pályázati elszámolás elkészítésnek határideje 2011. december 10.

VIII.

A PÁLYÁZAT TARTALMI és FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A kitöltött pályázati őrlap beküldése – kérem, olvassa el a technikai segítséget az őrlap
kitöltése elıtt.
A beküldött pályázat csak az őrlap kitöltését visszajelzı e-mailt tartalmazza (ebben az összes
kitöltött adat megjelenik), kérjük ezt aláírva és lepecsételve egyszerően összetőzve (nem főzve,
nem kötve stb.) küldje be.

IX.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA:
A pályázat beadásának (postára adás) határideje:

2011. április 20.
A pályázat anyagát 1 db eredeti példányban küldjék meg a
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
(1406 Budapest, Pf. 68)
címére.
A borítékra írják rá: „PPCHA pályázat 2011”.
X.
-

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A határidı után beérkezı, illetve a formai hibás, hiányos pályázatok az elbíráláson nem
vehetnek részt.
Hiánypótlásra nincs lehetıség.
A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt, döntését nem köteles megindokolni, és az
ellen fellebbezésnek nincs helye.
A Kuratórium döntésérıl minden pályázót írásban értesítünk.
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-

XI.

A nyertes pályázatok esetén sem biztos, hogy a teljes igényelt összeget megítéli a
Kuratórium.

SZERZİDÉSKÖTÉS

A nyertes pályázókkal szerzıdést kötünk, amely tartalmazza az elnyert összeg kifizetésének
feltételeit.

XII.

FINANSZÍROZÁSI MÓD: UTÓFINANSZÍROZÁS

A szerzıdésben szereplı összeg átutalása a pályázó hivatalos, az adatlapon megadott
bankszámlaszámára az elszámolási határidı után, a hiánytalan és hibátlan elszámolást követıen
történik.

XIII.

A PÁLYÁZATOK ELSZÁMOLÁSI MÓDJA

Az elszámolás a szerzıdésben meghatározott ütemezés és feltételek szerint történik.
XIV.

FONTOS!

A pályázat őrlapja kitölthetı a KPSZTI honlapján:
http://www.kpszti.hu/ppcha_palyazat
. A pályázati kiírással kapcsolatban további segítség Szentes Judittól kérhetı (hétfın,
szerdán és pénteken 9-15 h között).
E-mail cím: szentes@kpszti.hu, telefonszám: +36 1 479 3012
XV.

Pályázati tájékoztatató
A pályázattal kapcsolatban a KPSZTI tájékoztatót tart: a megírás és az elszámolás
témakörében. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELE a pályázati felelıs tájékoztatón való
megjelenése. A pályázatok elbírálásánál az intézmények Renovabis – PPCHA
pályázati felelısének részvételét pozitívan vesszük figyelembe.
Tájékozató idıpontja: 2011. március 18-án 10h -14h
Helyszíne: KPSZTI
Jelentkezés március 11-ig a www.kpszti.hu honlapon.
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