
 

PÁLYÁZATI ADATLAP  
INTÉZMÉNYEKNEK 

a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2018. évi “Pályázati felhívás”-hoz 
 

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018. október 31. 
 
 

A PÁLYÁZATOT ELSŐDLEGESEN ELEKTRONIKUS FORMÁBAN, 
E-MAILBEN KÉRJÜK BENYÚJTANI!!! 

 
A Győri Lions Alapítvány pályázati E-mail címe:  

gyorilionspalyazat@gmail.com    

 
FIGYELEM!!! 

Csak a pályázati felhívásnak megfelelő, pontosan kitöltött, formai hibától mentes és 
minden szükséges melléklettel ellátott pályázatot fogadunk be! 

 
==================================================================== 
==================================================================== 
 

                                           AZ ALAPÍTVÁNY TÖLTI KI! 
 
 
Beérkezés dátuma:____________________Pályázat sorszáma:___________________ 
 
Kuratórium értékelése:____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Kuratórium döntése:______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
A cél megvalósulásának (befejezésének) várható dátuma:_______________________ 
 
==================================================================== 

 

1./ A PÁLYÁZÓ adatai 

a) Az intézmény teljes és pontos neve: 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

b) Az intézmény címe: 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

mailto:gyorilionspalyazat@gmail.com
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c) Az intézmény nyilvántartási száma /adószáma /közhasznúsági 
igazolás, ha van ilyen: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

d) Az intézmény bankszámla száma: 
………………………………………………………………………………………… 

e) Az intézmény képviselője és telefonszáma: 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

f) Az intézmény Email címe: 
…………………………………………………………………………………………. 

/Mivel a pályázat elbírálásának eredményéről E-mailben küldünk értesítést, kérjük esetleges 
időközbeni E-mail-cím változását hozzánk bejelenteni!/ 

 
2./ A cél megvalósításához szükséges összeg (költségvetés): 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

a) A pályázati cél megvalósításához meglévő önerő (saját erő): 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

b) Egyéb külső támogatók által a jelen pályázati célhoz nyújtott ill. ígért  
támogatás összege: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

c) A pályázati cél megvalósításához A Győri Lions Alapítványtól kért 
támogatás összege: 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………. 
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3./ Az INTÉZMÉNY körülményei 

I. Az intézmény rövid bemutatása: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

II.  A segítségkérés indokolása: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

III. Az intézmény részére a pályázati évben más forrásokból folyósított támogatások 
felsorolása:  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................……………………………………………… 

 

4./ A pályázat célja és megvalósulásának módja: 

a) A pályázat céljának és a megvalósulás módjának pontos leírása: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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b) A kapcsolattartó neve és címe – bankszámla száma 
:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

c) A pályázó intézménynek, pályázata elválaszthatatlan részeként, csatolnia kell 
Alapító Okiratának és aláírási címpéldányának, valamint az előző évi 
zárómérlegének másolatát! 
 
Pályázó intézmény a jelen adatlap aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
Alapítvány az adatait megismerje.  
A Győri Lions Alapítvány kijelenti, hogy a jelen Jótékonysági Pályázatra beérkezett 
adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a 
2011. évi CXII. törvény, azaz a jelenleg hatályos Info törvényre. A Győri Lions Alapítvány 
kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja a pályázók személyes és bizalmas információit. A 
tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a 
beérkező pályázatok elbírálásához használja fel. A kitöltött és benyújtott pályázati 
adatlapok adatkezelését kizárólag a Győri Lions Alapítvány végzi, harmadik fél részére 
személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. 
Amennyiben a megkereső hatóság felszólítja a Győri Lions Alapítványt adatszolgáltatásra, 
és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. 
További információk az Első Győri Lions Klub honlapján elérhető Adatkezelési 
tájékoztatóban olvashatók: www.lions.gyor.hu; Győri Lions Alapítvány_adatkezelési 
tájékoztató_v4_honlap.pdf.  
 
Pályázó ugyancsak hozzájárulását adja ahhoz, hogy Alapítvány képviselői - a pályázatok 
korrekt elbírálása érdekében - a székhelyén meglátogassák és tevékenységét 
személyesen is megismerjék. 
Pályázó hozzájárulását adja tovább ahhoz is, hogy amennyiben támogatást kap, az 
Alapítvány ennek tényét, a nyertes pályázó nevének és címének feltüntetésével, a 
sajtóban közzé tegye.  
Pályázó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az Alapítvány - saját Alapító Okiratával 
összhangban - internetes honlapján megjelentethesse a Kuratórium által, a támogatása 
ügyében hozott határozat másolatát, a pályázó abban szereplő személyes adataival 
együtt. 
 
 
 
 
…………………, 2018. ...............................hó ……… 
 
 
 
         
    …………………………………… 
    Intézményvezető aláírása                                   P.H. 

http://www.lions.gyor.hu/

