Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány
P Á L Y Á Z A T A
diákok részére
A pályázat célja: támogatásban részesüljön a Gimnázium diákjainak vagy
csoportjainak programja, amely a tudás színvonalának emelését, a tudáspróbákon való
részvételt, valamint a közösségi életet előmozdítja.
A pályázat kiírója: Evangélikus Gimnázium Alapítvány Kuratóriuma
Pályázat témái:
- Iskolai, kerületi, városi, országos tanulmányi versenyen való részvétel,
felkészülés
- Tematikus kirándulás, tudásbővítő vagy a szabadidő hasznos eltöltését célzó
közösségi program vagy programsorozat
- Esélyegyenlőség: egymást támogató, segítő diákcsoportok, felzárkóztatás
segítése
- Külföldi diákcserék költségeinek támogatása
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.
2.
3.
4.
5.

A pályázat célkitűzése
A pályázat indoklása
A pályázat megvalósításának módja, várható eredményei
A program költségkihatásait (pl: eszköz, terembér, rendezési és díjazási költségek).
A pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázati program
megvalósulását fényképpel, személyes élménnyel dokumentálja és azt az
Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

Pályázati feltételek:
Támogatásra pályázhatnak:
 A Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai egyenként, vagy csoportban is.
 Kérjük a pályázó diákokat, hogy osztályfőnöki vagy szaktanári ajánlást
mellékeljenek.
 A pályázat nyerteseinek a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2020.10.30-ig,
bizonylatokkal dokumentálva kell elszámolniuk.
A pályázati anyag az iskola honlapjáról letölthető.
Hiányosan megküldött vagy nem pályázati adatlapon beadott vagy a beküldési
határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem bírálunk el.
Egy pályázó egy évben legfeljebb két pályázatot nyújthat be. Előnyben részesülnek,
akik előző évben nem nyertek támogatást, illetve akik az alapítványt rendszeresen
támogatják.
Az a pályázó, aki a kötelezettségvállalása ellenére a pályázati program megvalósulását
korábbi pályázatához kapcsolódóan nem nyújtotta be, a Kuratórium a pályázók közül
kizárja, vagy a pályázott összeget felére csökkenti.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.10.
A beérkezett pályázati anyagokról áprilisában az Evangélikus Gimnázium Alapítvány
kuratóriuma dönt. A pályázatok elbírálását követően a döntésről a pályázók írásban
kapnak értesítést legkésőbb 2020.03.27-ig. Az Alapítvány támogatási szerződést köt a
pályázaton nyertes személyekkel, mely tartalmazza a felhasználás és az elszámolás
módját. Kiskorú esetén az anyagi felelősséget a szülőnek vállalni kell.

Evangélikus Gimnázium Alapítvány

PÁLYÁZATI ADATLAP

A PÁLYÁZÓ ADATAI :

Neve : .....................................................................................................................
Levelezési címe telefonszáma:................................................................................
A pályázó által más pályázatokon, beadott pályázatai az utóbbi két évben: (téma
és összeg):…………...………...............................................................…............
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
Amennyiben továbbképzésre pályázik, milyen továbbképzésen vett részt az
előző két évben, iskolai támogatásban:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1., A pályázat célkitűzése (maximum: 3 mondat)

2., A pályázat indoklása (szerepeljen, hogy hány tanulót érint)

3., A pályázat megvalósításának módja, várható eredményei

4., A program költségvetése:
A program megvalósításához szükséges összeg :
Önrész összege :
A pályázott összeg :
Más pályázatból biztosítandó összeg:
Saját forrásból finanszírozni kívánt Összeg (forint)
tevékenység

Összesen :

Pályázott összegből finanszírozni
kívánt tevékenység

Összeg (forint)

Összesen :
Aláírás:

Törvényes képviselő aláírása:

