Beszámoló a 2012/2013-as tanévben végzett
pályázati tevékenységünkről
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Beadott pályázatok és elszámolások, jelentések

A Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett Pro Renovanda
Cultura Hungarariae Program pályázati kiírása beadás 2012. 09.28
Adtunk be pályázatot a 2012. december 14-i karácsonyi műsorra vonatkozóan 250. 000 Ftra pályázhattunk. A Karácsonyi misztériumjáték –színpadi bemutató kulturális rendezvény
című pályamű nem szerepel a támogatásra javasolt munkák között. Indoklás nincsen.

Kinder Sport pályázat –a Ferrero Kft. hirdette meg régiónként 5 iskola részvételével
beadás 2012. október 8.
Sorsolással döntöttek, arról, hogy ki lesz az, az 5 iskola a régiókból; aki részt vehet majd a
pályázaton. Minket nem sorsoltak ki. Sporteszközöket lehetett volna a pályázat keretében
beszerezni. Vetélkedőn kellett volna részt venni, sportversenyeket kellett volna szervezni.

Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett IFJ-GY-12-D kódszámú Gyermekek és
fiatalok közösségeinek valamint ifjúsági és civil szervezetek téli táborozási elnevezésű
pályázat
IFJ-GY-12-D-8710 kódszámú pályázat. Néptánc edzőtáborra pályáztunk (540.000 Ft).
Beadás: 2012. november 12. Nem nyertünk.
A szakértői értékelést, a pályázatok nagy számát, az eloszható támogatási keretösszeg
szűkösségét figyelembe véve elutasították pályázatunkat. A részletes bírálatot, a bírálati
összpontszámot tartalmazó bírálati lap előzetes időpont-egyeztetés után megtekinthető a
Pályázatkezelő Főosztályon (NCSSZI, 1134 Budapest Tüzér u.55.)
A beadott pályázati anyagunkat megtekintheted az ncsszi-pr.hu oldalon
szilagyi@szilagyi-tancegyuttes.sulinet.hu jelszó: 19970920 beírása után a következő
lépéseket követve:
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Pályázatok - beadott pályázatok - megtekint - Átnézheted részletesen az egész beadott
pályázati anyagot.

IFJ-GY-12-D-8759- harangos edzőtáborra pályáztunk (433. 107 Ft)
Beadás: november 9.
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A Nemzeti Család és Szociális Intézet nem fogadta be formai okok miatt, mert nem felelt
meg nekik a bírósági végzésünk. Indoklásuk a következő volt: Ezúton tájékoztatjuk, hogy a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Főosztálya a 2012-11-12
23:59:59 határidőre beérkezett, IFJ-GY-12-D kategóriájú pályázatok érvényességi ellenőrzése
után megállapította, hogy pályázata a formai követelményeknek nem felelt meg,
így formailag elutasításra került. Pályázó hatályos létezését igazoló okiratának - bírósági
kivonat - 30 napnál nem régebbi oldalhű digitális másolatát nem csatolta pályázatához. A
beadott pályázati anyagunkat megtekintheted az ncsszi-pr.hu oldalon a következő
bejelentkezési adatokkal:
zjones@citromail.hu jelszó: harangszilagyi beírása után
pályázatok - beadott pályázatok anyagot.

megtekint - Átnézheted az egész beadott pályázati

Civil Keret pályázat elszámolása
A Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány két tavaly beadott pályázatának elszámolása, szakmai és
pénzügyi beszámoló benyújtása. (beadás: január 7.)

Nemzeti Kulturális Alap: Előadóművészet kollégiuma 3108 kódszámú pályázata
A/2000/N7402 portál azonosító
Néptáncos gálákra adtuk be 500. 000 Ft-ra pályáztunk.
Eredményhirdetés: 2013. június vége.

HATÁRTALANUL program

Beadás: 2013. március 12.

BGA_13-HA_01

A hetedik évfolyam kárpátaljai kirándulására, 829.000 Ft-ra pályáztunk.
Beadás 2013. március 12. Eredményhirdetés júliusban várható majd.
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CIVIL KERET 2013
A Szilágyi Táncegyüttes működési költségeire, valamint nyári táborára pályáztunk. 300.000
Ft-ra, illetve 100. 000 Ft-ra pályáztunk, sajnos nem nyertünk idén. Mindkét pályázatot
március 18-án adtuk be.
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KEOP 4.2.0/A- napelemes pályázatunk
Első projektfenntartási jelentés elkészítése. Beadás: 2013. március 21.

Nemzeti Család-és Szociálpolitikai intézet pályázata (NCSSZI): IFJ –GY-13-B-10922
500.000 Ft-ra pályáztunk néptánc tábor céljára. Bejelentkezés: szilagyi@szilagyivprem.sulinet.hu Jelszó: dég2013.
Beadás 2013. május 15.
Eredményhirdetés várható határideje: 2013. július 1.

MLSZ- Szilágyi DSE részére: 4.990.511 Ft

A tavalyi tanévben és jelenleg is vannak olyan pályázatok kiírva pl.: EGYH-EOR-13, amelyek
lehetővé tennék intézményünk komplex felújítását. A Te irányadásodat követve nem adtuk
és adjuk be ezeket a pályázatokat. Előfinanszírozást is lehetne kérni ezen pályázatok
esetében.

Pálfyné Takács Bernadett
pályázati felelős

Veszprém, 2013. június 13.
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