ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
PÁLYÁZAT 2014/2015 II. FÉLÉV SPORTTÁMOGATÁSRA
Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke pályázatot ír
ki a hallgatók sporttevékenységének támogatására.
Sporttámogatásra pályázni lehet különösen a következő céllal:
-

egyetemi, kari, kollégiumi szabadidős sporttevékenység (edzések, háziversenyek
stb.) biztosítására;

-

felsőoktatási versenyeken való részvételre, azok szervezésére.

Pályázhat az ELTE hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgára, aki
-

az előző pályázati időszakban nem adott le pályázatot, vagy

-

az előző pályázati időszakban adott le pályázatot és részt vett a kötelező
tájékoztató előadáson.

A pályázónak a pályázat leadásakor és a támogatás felhasználásakor is hallgatói
jogviszonyban kell állnia az Egyetemmel.
A pályázat útján elnyert támogatási összeg 2015. január 1. és 2015. augusztus 31.
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között használható fel.
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon és űrlapon lehet, az elektronikus
felületen (Neptun) keresztül.

Az érvényes pályázat az alábbiakat tartalmazza hiánytalanul kitöltve:
1. Név
2. Anyja leánykori neve
3. Neptun kód
4. Képzési kód
5. Állampolgárság
6. Születési dátum
7. E-mail cím
8. Kar
9. Szak/szakok
10. Telefonszám
11. Pályázat címe
12. Pályázati projektben érintett hallgatók száma
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13. Pályázati projektben érintett hallgatók kara
14. Pályázati projekt ismertetése
15. Pályázati projekt költségvetése (igényelt támogatás felhasználásának
megjelölésével)
16. Pályázaton elnyert összeg tervezett felhasználásnak ismertetése
17. az Egyetemmel fennálló jogviszony igazolása
18. Adatvédelmi nyilatkozat
19. árajánlat minden tételre


teremhasználat (az ELTE szervezeti egységeiben), esetén egy árajánlat elegendő



ketto árajánlat szükséges a 100.000 forintot meghaladó tételek esetén, három
ajánlat szükséges 500.000 forintot meghaladó tételek esetén, amennyiben a
pályázó az alábbi szolgáltatások valamelyikére támogatást igényelt:
o

Oktatófilm és videofilm gyártása

o

Reklám-, propaganda-, ismeretterjeszto film és videofilm gyártása

o

Szórakoztató film és videofilm gyártása

o

Radiomusor-készítési szolgáltatások

o

Kismeretu rádiós rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások

o

Rádióstúdióval vagy rádiós berendezésekkel kapcsolatos szolgáltatások

o

Strandszolgáltatások

o

Hangtechnikusi szolgáltatások

o

Hírügynökségi szolgáltatások

o

Sportszolgáltatások

o

Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

o

Sportesemény-támogatási szolgáltatások

o

Sportesemény-szervezési szolgáltatások

- azokat a kiadási tételeket, amelyekre nem kíván pályázni a hallgató, árajánlatként
elfogadható a honlapról származó árlista, hivatalos árajánlat stb.
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A pályázatok leadása: 2014. november 20. 16:00 - 2014. november 27.
22:00 között.
A pályázatok hiánypótlása: 2014. november 28. 23:59 - 2014.
december 3. 23:59
(ekkor már csak a hiányzó dokumentumokat lehet feltölteni, új pályázat megkezdésére
nincs lehetőség)
Módja: ELEKTRONIKUSAN (http://neptun.elte.hu ügyintézés kérvények)

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett sport pályázatokról az EHÖK Sportügyi Bizottságának, illetve az EHÖK
Elnökségének javaslatát figyelembe véve az ELTE hallgatói ügyek rektori biztosa (az
ELTE rektora által átruházott hatáskörben eljárva) és az EHÖK elnöke dönt.

A pályázaton nem támogatható:
-

vezetőképző

-

gólyáknak szóló rendezvény

-

nyílt nap
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A pályázaton kizárólag a következő kategóriák támogathatóak:
- Oktatófilm és videofilm gyártása
- Reklam-, propaganda-, ismeretterjeszto film és videofilm gyártása
- Szórakoztató film és videofilm gyártása
- Radiomusor-készítési szolgáltatások
- Kismeretu rádiós rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások
- Rádióstúdióval vagy rádiós berendezésekkel kapcsolatos szolgáltatások
- Strandszolgáltatások
- Hangtechnikusi szolgáltatások
- Hírügynökségi szolgáltatások
- Sportszolgáltatások
- Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
- Sportesemény-támogatási szolgáltatások
- Sportesemény-szervezési szolgáltatások
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- Teremhasználat (az Egyetem szervezeti egységeiben)

Információk:
A pályázati kiírás, adatlap, űrlap, valamint a „Pályázati és elszámolási útmutató az ELTE
2015. évi sport pályázatához” c. dokumentum, mely jelen pályázat elválaszthatatlan
részét képezi, megtalálható a http://ehok.elte.hu/palyazatok oldalon és a Neptunban.
További információ kérhető Csermák Attila pályázatokért felelős referenstől a
palyazat@ehok.elte.hu levelezési címen és a +36705586125 telefonszámon.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az Eötvös Loránd
Tudományegyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B.
részében meghatározott adatokat jogosult és köteles nyilvántartani.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat (ideértve annak kari és kollégiumi részönkormányzatait is), valamint az
Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat (ideértve a kari doktorandusz képviseleteket is)
tisztségviselői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk, valamint szabályzatban
rögzített feladatuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes
adataimhoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak
törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a
Közérdekű

információk,

közzéteendő

adatok,

adatkezelés

menüpontban

(www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Budapest, 2014. november 19.

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán s. k.
hallgatói ügyek rektori biztosa
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Zaránd Péter s. k.
elnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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