VEHA PÁLYÁZATOK 2011
Pályázati felhívás – VEHA-11-A
A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) pályázatot hirdet az alábbi
pályázati kategóriákban a Pannon Egyetem hallgatóinak közéleti, kulturális és
szakmai életének fejlesztését, hagyományokkal rendelkező, illetve új események
elindítását célzó rendezvényeinek, programjainak, eseményeinek megrendezését
vagy azokon való részvételét szolgáló projektek támogatására.
A pályázati kiírás 2011. március 7. és 2011. december 30. közötti időszakban
megszervezésre kerülő programokra vonatkozik, és előnyben részesítik azokat a
pályázatokat, melyek a VEHA korábbi pályázati céljainak megvalósulását
szolgálják, így elsősorban:
Hagyományokat ápoló hallgatói rendezvények: pl.: szakestek, VEN
kortesprogramok, AKÓ, VEZEN, megszervezése
Pannon Egyetem hallgatói csoportjainak (minimum 30 fő) részére
megszervezésre kerülő szakmai, tematikus és tanulmányi táborai,
amelyek
elsősorban
a
hallgatók
piaci
környezettel
való
megismerkedését, az elméleti tudás gyakorlati hasznosításának
lehetőségeit segítik, illetve az előzőeket kiegészítő elemként szabadidős,
kulturális és/vagy sportprogramokat tartalmaznak
Hagyományteremtő, új ötletek megvalósítására irányuló, évről-évre
megrendezésre szánt hallgatói események, programok megvalósulását
szolgálják
A Pannon Egyetem hallgatói által készített alkotásokat, illetve a Pannon
Egyetem hallgatói szervezeteit, öntevékeny csoportjait bemutató
kiállítások, rendezvények
A Pannon Egyetem hallgatói által megszervezésre kerülő szakmai,
tanulmányi verseny
A Pannon Egyetem hallgatói által megszervezésre kerülő, PE
hallgatóinak, vagy az egyetem hallgatóival kapcsolatban álló civil
szervezetek tagjainak meghatározott témájú szakmai és/vagy kulturális
találkozója
Minimum 15 fő részvételével megvalósuló tanulmányi kirándulás,
céglátogatás, melyek a Pannon Egyetem bármelyik szakán tanuló
hallgatók vállalati, közintézményi, közhivatali környezettel való
megismerését, az elméleti tudás gyakorlati hasznosításának lehetőségeit
bemutató projektek megszervezésére irányulnak
A Pannon Egyetemen működő hallgatói öntevékeny csoportok által
szervezett nem működési célú rendezvények (a szokásos összejövetelek,
megbeszélések nem támogathatóak)
Egyéb, a VEHA Alapító Okiratával összhangban lévő programok,
rendezvények

A jelen felhívás keretében meghirdetett pályázat keretösszege: 400.000 forint
A fent felsorolt célok megvalósítása érdekében több pályázati kategóriában lehet
benyújtani pályázati anyagot. Az egyes pályázati kategóriákban, pályázatonként
igényelhető támogatás maximális összege:
Pályázati
kategória
kódja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pályázati kategória
Hagyományápoló hallgatói rendezvények
Tanulmányi tábor szervezése (min 30 fő)
Hagyományteremtő hallgatói rendezvények
Kiállítások szervezése
Konferencia, tanulmányi verseny szervezése
Szakmai és kulturális találkozók
Tanulmányi kirándulás (min. 15 fő)
PE egyetemen működő hallgatói öntevékeny
csoportok által szervezett nem működési célú
rendezvényei (amelyek az 1-7. kategóriába
nem sorolhatóak be)
Egyedi programok, projektek (amelyek az 1-8.
kategóriába nem sorolhatóak be)

Maximálisan
igényelhető
összeg Ft
100.000
100.000
60.000
60.000
40.000
40.000
40.000
40.000

40.000

Pályázat feltételei:
 Pályázni kizárólag a VEHA által működtetett elektronikus pályázati
rendszeren keresztül lehet (www.veha.hu/palyazatkezelo).
 A rendszer használatához előzetes regisztráció szükséges, mely a
„regisztrációs nyilatkozat” formanyomtatványon történik. Ez letölthető a
szervezet honlapjáról [www.veha.hu], vagy kérhető ügyeleti időben, a
szervezet irodájában a Hallgatói Centrumban.
 A regisztrációs nyilatkozatot 1 eredeti példányban kell eljuttatni a VEHA
irodájába- A regisztráció sikerességéről a regisztráló e-mailben kap értesítést,
továbbá e-mailben kapja meg a rendszerbe való belépéshez szükséges
felhasználói nevet és jelszót is.
 Kizárólag olyan magánszemély regisztrálhat, és adhat be pályázatot, aki a
Pannon Egyetem valamely szakának beiratkozott hallgatója.
 Szervezet regisztrálása is lehetséges, ebben az esetén a szervezet hivatalos,
bíróságon bejegyzett képviselője kell, hogy regisztráljon, a pályázatért pedig a
teljes szervezet vállalja a felelősséget.
 Csak olyan szervezet regisztrálható, amelyik bíróságon bejegyzett, valamint
tevékenysége összefügg a Pannon Egyetem hallgatóival.
 Egy pályázati kategóriában azonos célú projekt megvalósítására csak egy
pályázati anyag nyújtható be, formai vagy tartalmi alapon történő elutasítás
esetén, a pályázat javított, módosított formában, egy későbbi beadási
ciklusban újra beadható (utófinanszírozásra nincs lehetőség).
 A pályázathoz csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a projekt
szakmai megalapozottságát és pénzügyi megvalósíthatóságát igazolja.

 A pályázatot a határidő napján éjfélig kell a pályázónak lezárnia,
véglegesítenie. A határidőn túl beadott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerülnek.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a VEHA kuratóriuma által felkért szakértők bírálják el. A kuratórium
fenntartja a jogot a megpályázott összeg csökkentett mértékű megítélésére! A
támogatás mindaddig nem folyósítható, amíg a támogatási szerződés és mellékletei
aláírásra nem kerültek!

A pályázat benyújtása:
A pályázatok benyújtási és megvalósítási idejére vonatkozó kritériumok:
Benyújtási határidő
2011. február 28.
2011. május 23.
2011. szeptember 26.

Támogatható pályázatok
megvalósítási ideje
2011. március 7- 2011.december 30.
2011. május 30- 2011. december 30.
2011. október 3- 2011. december 30.

A beérkező pályázatokat a kuratórium a beadási határidőt követő 7 napig elbírálja
és az eredményről e-mailen és a honlapon keresztül értesíti a pályázókat.
A kuratórium megvalósítási idő kezdeti határidejéig már megvalósult programok
támogatására irányuló pályázatokat (utófinanszírozás) NEM támogatja!

Veszprém, 2011. február 1.

Szonda Tamás
kuratóriumi elnök

