„ÖTLETPÁLYÁZAT 2014”
Pályázati felhívás
Tele vagy ötlettel és még nem valósítottad meg egyiket sem?
Csak egy kis lökés kellene, hogy valami nagyot alkoss?
Szívesen elindítanál valamit, ha kapnál hozzá támogatást?
Kevésből is képes vagy nagyot létrehozni?
A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) Ötletpályázatot hirdet a
Pannon
Egyetem
hallgatóinak,
ifjúsági
szervezeteinek,
öntevékeny
csoportjainak, fiatalokból álló csoportjainak ifjúsághoz kapcsolódó kulturális,
szakmai életének fejlesztését, hagyományokkal még nem rendelkező - új
események elindítását célzó rendezvényeinek, programjainak, eseményeinek,
ötleteinek támogatására.
A pályázati kiírás 2014. szeptember 22. és 2014. december 20. közötti
időszakban megvalósításra kerülő - a VEHA Alapító Okiratával összhangban
lévő – programok támogatására irányul.
Pályázhatnak:
a Pannon Egyetemre beiratkozott hallgatók, és az ő közreműködésükkel
működő vagy működésüket megkezdeni szándékozó hallgatói
öntevékeny
csoportok,
klubok,
önszerveződő
csoportosulások,
öntevékeny körök és kreatív közösségek.
A jelen felhívás keretében meghirdetett pályázat keretösszege: 500.000 forint,
a pályázatonként elnyerhető maximális összeg: 25.000 Ft.

Pályázat feltételei:
 Pályázat kizárólag a VEHA által működtetett online elektronikus felületen
keresztül nyújtható be, mely elérhető a veha.hu/palyazatkezelo címen.
 Főszervezőként kizárólag a Pannon Egyetem valamely szakának nappali
tagozaton beiratkozott hallgatója jelölhető meg.
 A pályázathoz csatolni lehet minden olyan dokumentumot, amely az ötlet
megvalósíthatóságát alátámasztja, igazolja.
 A pályázatokat 1 elektronikus példányban kell benyújtani

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a VEHA kuratóriuma bírálja el. A kuratórium fenntartja a jogot a
megpályázott összeg csökkentett mértékű megítélésére! A támogatás folyósítására a
Támogatói Okirat aláírását követően kerül sor!

A pályázat benyújtása:
A pályázatok benyújtási és megvalósítási idejére vonatkozó kritériumok:
Benyújtási
határidő
2014. szeptember
10.
2014. október 10.

Támogatható pályázatok
megvalósítási ideje
2014. szeptember 22.2014. december 20.
2014. október 20.2014. december 20.

Támogatási keretösszeg
maximuma
A keretösszeg 60%-a
A keretösszeg
maradványösszege

A beérkező pályázatokat a kuratórium a beadási határidőt követő 10. 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!
Az első körben forráshiány miatt elutasított pályázatok a második benyújtási
határidőig ismételten benyújthatók.

Veszprém, 2014. június 30.

Szonda Tamás
kuratóriumi elnök

