
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 
ellenőrzési lista 

EMMI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZAT  

nem minősített színházak és táncegyüttesek részére 
2016 

Pályázó neve: 

Altéma száma, megnevezése: 

Sorszám Dokumentum neve OK 

1. Pályázati adatlap  
2.1 Költségkalkuláció (Forráshiány=igényelt támogatás!)  

2.2 szakmai és működési terv 2016  

2.3 szakmai beszámoló 2015  
2.4 adattáblázat  

2.4.1 adatlap 1 - önbesorolás  
2.4.2 adatlap 2 – statisztikai adatok összesítője  

2.4.3 költségképzők, kiadások  
2.4.4 1A- sa ját előadások – 2015. január 1 – 2016. február 29.  
2.4.5 1B- tervezett saját előadások – 2016. március 1. – 2017. február 28.  

2.4.6 2A- befogadott előadások – 2015. január 1 – 2016. február 28.  
2.4.7 2B- befogadni tervezett előadások – 2016. március 1 – 2016. február 29.  

2.4.8 3A – egyéb szakmai tevékenység – 2015. január 1 – 2016. február 29.  

2.4.9 3B – tervezett egyéb szakmai tevékenység – 2016. március 1. – 2016. február 29.  
2.4.10 4A – munkatársak - 2015  

2.4.11 4B – munkatársak - 2016  

2.5 sa jtómappa – Előző évi  pályázati időszakról sajtóban megjelent fontosabb anyagok feltüntetése: 
elsősorban kritika, interjú. 
A SAJTÓMAPPÁT PAPÍR ALAPON NEM KELL BEKÜLDENI, hanem a pályázati anyagot tartalmazó DVD -re 
kel l feltölteni (Elektronikus sajtóban megjelent cikk, interjú esetében a megnyitható hivatkozást (linket) 
tarta lmazó fájl feltöltése elegendő.) 

 

2.6 bemutatókról készült DVD 1-1 példánya   

2.7 szándéknyilatkozatok, elfogadó nyilatkozattal  
2.8 jogi dokumentáció  
2.8.1 ÚJ nyilatkozat  

2.8.2 létesítő okirat másolata  
2.8.3 30 napnál nem régebbi eredeti hiteles bírósági kivonat  

2.8.4 30 napnál nem régebbi eredeti aláírás minta (közjegyző, vagy ügyvéd, vagy pénzintézet á ltal hitelesített 
a láíró karton) 

 

2.8.5 30 napnál nem régebbi eredeti banki igazolás a számlavezetésről (Nem azonos a banki aláíró kartonnal!)   

2.9 nyi latkozat a  2015. március 1. és 2016. február 29. között keletkezett jegybevételről és/vagy forgalmazási 
bevételről, színházi nevelési társulat esetében arról, hogy az előadások legalább 80% színházi nevelési 

foglalkozás 

 

2.10 OSZMI igazolás  

2.11 nagy értékű eszközbeszerzés esetén 30 napnál nem régebbi 3 árajánlat  

2.12 Ectv. szerinti közhasznúság igazolása  

 jogerős végzés másolata VAGY  

 igazoló dokumentáció arról, hogy a  közhasznúsági nyilvántartásba vétel i ránti kérelmet a  pályázó 
benyújtotta, és amelynek elbírálása jelen pályázat benyújtásakor folyamatban van. (változásbejegyzési  
kérelem másolati példánya, a benyújtást követően az eljárásban keletkezett további okiratok, hiánypótlási 

felhívás, a  hiánypótlási felhívásra benyújtott okiratok stb.) 

 

speciális:   

2.13 ernyőszervezet esetén a  tagszervezeteinek nyilatkozata  
 
 

- Javasolt az ellenőrzési lista sorrendjében – mely követi a pályázati felhívásban felsorolt sorrendet - összeállítani a  
pá lyázati dokumentumokat (esetleg elválasztva egymástól, vagy külön -külön „bugyiban” az összetartozó 

elemeket), i lletve  az ellenőrzött listát a beküldendő anyag tetejére tenni! 
- 2 NYOMTATOTT PÉLDÁNYT kell beküldeni (az eredeti és a másolat megkülönböztetésével) 
- Kategóriától függően 3-4-9 DB CD/DVD PÉLDÁNY a tel jes pályázati dokumentációval, amelynek a sajtómappát is 

tarta lmaznia kell (mindegyikre rá kell írni a pályázó nevét!)  
- Az előadásokról készült DVD/k-ből csak 1-1 példányt kell küldeni (nem szükséges külön-külön minden kurátornak, 

mivel az értékelő bizottsági ülésen a megküldött 1 példány megtekintésre kerül. A  pályázó nevét és a  mű címét rá 

kel l írni a DVD-re!) 

- Cégszerű aláírás és  pecsét kell az adatlapon és a  költségkalkuláción is! (Pecsét hiányában nyilatkozatot kérünk!) 

- Az egész pályázati anyagot egy csomagban kell feladni! (NKA FEPO 1388 Bp.Pf.82. vagy 1085 Bp. Gyulai P.u.13.) 


