
  
I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZÓ SZERVEZETRŐL

 

Szervezet neve:

Pályázó jogi formája: alapítvány

egyesület

nonprofit gazdasági társaság

szociális szövetkezet

Cím:

Telefonszám: Fax:

E-mail: Weboldal:

A szervezet vezetője:

Kapcsolattartó 
személy:

Beosztása:

Számlavezető 
bankfiók 
neve:

Bankszámla szám:

Bejegyzés dátuma: Regisztációs száma:



I/1 - Szervezet küldetése (max.100 szó):

I/2 - A társadalmi vállalkozás fejlettségi szintje:

ötlet szint

validálási szint (a vállalkozás már értékesít, de még nem érte el a fedezeti pontot – nullszaldót)

növekedésre felkészülési szint (a társadalmi vállalkozás már nyereséges, de nem képes kitermelni a 
növekedéshez szükséges összeget)



I/3 - A szervezet eddigi projektjei, eredményei (validálási és növekedésre felkészülési szint esetén a 
társadalmi vállalkozás eddigi eredményeit is mutassa be) (300 szó):



I/4 - Honnan értesültek a „Lépj Velünk!” programról?

hírlevél

Facebook

lepjvelunk.unicreditbank.hu web-oldal

nesst.org web-oldal

egyéb web-oldal

egyéb közösségi média

off-line média (pl. TV, rádió, nyomtatott sajtó)

egyéb

I/5 - Kérjük fejtse ki bővebben az előző kérdésnél megadott kategóriát! (pl. milyen szervezet hírlevele, 
milyen Facebook oldal, milyen off-line média, stb.)

  
  
  
  

II. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 2016-OS KÖLTSÉGVETÉSE

II/1 - Sorolja fel bevételi forrásait a 2016-os évben:

 Bevétel típusa Bevétel értéke (Ft)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

 Összesen:



 

III. PROJEKTINFORMÁCIÓK

III/1 - Társadalmi vállalkozás neve:

III/2 - Társadalmi vállalkozás (tervezett) tevékenységének összefoglalása (200 szó):

III/3 - A társadalmi vállalkozás célcsoportja:

veszélyeztetett fiatalok

etnikai kisebbségek

veszélyeztetett nők

fogyatékossággal élők

kistermelők, kézművesek

egyéb, éspedig

 



III/4 - A projekt társadalmi hatásterülete – több válasz megjelölése is lehetséges. 
  
Hátrányos helyzetű emberek támogatása a következő eszközökkel:

foglalkoztatás

foglalkoztatáshoz segítés (pl. közvetítés)

munkaerő piaci integrációt elősegítő készségek fejlesztése (tréningek, mentorálás, stb.)

egyéb (nem munkaviszonyból származó) jövedelemteremtés, pl. piachoz való hozzáférés segítése

oktatáshoz való hozzáférés elősegítése

lakhatási körülmények javítása

szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférés (pl. egészségügy, információtechnológia)

egyéb (kérjük fejtse ki):

 

III/5 - Projekt/fejlesztés időtartama  
(A projektmegvalósítás időszakának 2018. március és 2019. február közé kell esnie.)

Kezdés dátuma: Befejezés dátuma:

 

III/6 - A megcélzott társadalmi probléma leírása: (200 szó)



III/7 - Mi a társadalmi vállalkozás megoldási javaslata és hozzáadott értéke? (400 szó)



III/8 - Milyen előnyöket élvez a megcélzott hátrányos helyzetű csoport a termék/szolgáltatás előállítása 
során?  
(Ha már működik a társadalmi vállalkozás, akkor arra is térjen ki, hogy hány emberre volt pozitív hatással az 
eddigi működés során.) (300 szó)



III/9 - Társadalmi vállalkozás fejlesztési/növekedési terve, külön kitérve arra (de nem csak arra 
szorítkozva), amit jelen pályázati támogatásból kívánnak megvalósítsani (400 szó)



III/10 - A társadalmi vállalkozás fejlesztésének céljai a projektidőszak végéig:

1.

2.

3.

Ötéves célok:

1.

2.

3.

III/11 - A társadalmi vállalkozás fejlesztésének mérföldkövei határidőkkel:

1.

2.

3.

4.

III/12 - Teljesítménymérés és értékelés:

Indikátor az 1. számú projektcél méréséhez:

Indikátor az 2. számú projektcél méréséhez:

Indikátor az 3. számú projektcél méréséhez:



IV. ÜZLETI MODELL, ÜZLETI TERV, ÜZLETI EREDMÉNYEK

IV/1 - A (tervezett) társadalmi vállalkozás üzleti modellje (milyen terméket/szolgáltatást kínál/tervez kínálni, 
milyen célcsoportnak, hol, mikor és hogyan) (300 szó)



IV/2 - A társadalmi vállalkozás (tervezett) marketing és értékesítési stratégiája. Honnan szereznek a 
vevők tudomást a társadalmi vállalkozás ajánlatáról? Milyen értékesítési csatornákat használ / vagy 
tervez használni? (400 szó)



IV/3 - A (tervezett) társadalmi vállalkozás pénzügyi eredményei vagy pénzügyi tervei. Mennyi (lesz) a 
társadalmi vállalkozás havi működési költsége? Hogyan alakult a vállalkozás árbevétele az elmúlt 3 
évben (működő vállalkozás esetén)? Milyen nagyságrendű bevétellel számol a következő három évre? 
Mikor tervezi elérni (vagy mikor érte el) a fedezeti pontot? Mennyit kell értékesítenie ahhoz, hogy a 
fedezeti ponton legyen? (400 szó)



IV/4 - A tervezett fejlesztéshez (vagy a társadalmi vállalkozás elindításához) milyen egyéb finanszírozási 
források jöhetnek szóba a jelen pályázat forrásán kívül? (200 szó)



V.  A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁST MEGVALÓSÍTÓ CSAPAT

V/1 - Kérjük, mutassa be, hogy kik vesznek majd részt a társadalmi vállalkozás megvalósításában, 
fejlesztésében. Milyen végzettséggel, tapasztalattal, kompetenciákkal rendelkeznek? Mióta vannak 
kapcsolatban a szervezettel? Mi az egyes csapattagok és az egész csapat motivációja? Ha valamilyen 
munkakörre még nincs meg a konkrét a munkatárs, akkor írja le, hogy milyen munkatársat keresnek! 
Nem kötelező, de mellékelheti a kulcsemberek szakmai önéletrajzát a pályázathoz. (400 szó)



V/2 - Kérjük, mutassa be, hogy hogyan születnek a stratégiai döntések a szervezeténél! Mutassa be, 
hogy kik alkotják a szervezet irányító testületeit (kuratórium, elnökség), illetve a felügyelő bizottságát 
(ha van)! (400 szó)



V/3 - Kik (lesznek) a (tervezett) társadalmi vállalkozás kulcsfontosságú partnerei? Milyen jellegű (lesz) a 
kapcsolat (támogató, ügyfél, beszállító, együttműködő partner, stb.)? Miért (lesznek) kulcsfontosságúak 
ezek a partnerek a társadalmi vállalkozás működtetése szempontjából? (400 szó) 
 



VI.  AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

VI/1 - A projekt tervezett költségvetése (a táblázat adait forintban adja meg) 

Kiadások típusai Összesen (A+B) Saját források, vagy egyéb 
támogatás (A)

A „Lépj Velünk” 
programtól igényelt 

összeg (B)

Bérköltség 
(járulékkokal)

- -

Anyagköltség - -

Rezsi - -

Szállítás/közlekedés 
 

- -

Képzési költség 
 

- -

Szakértői költség - -

Gépek, egyéb 
eszközök

- -

Egyéb költségek - -

Összesen: - -

A források megoszlása 
százalékosan:

100% - -



VI/2 - Kérjük, fejtse ki szövegesen a táblázatban szereplő költségtételeket! (400 szó)



VI/3 - Milyen jellegű szakmai vagy készségfejlesztő támogatásra, mentorálásra van szükség a társadalmi 
vállalkozás elindításához vagy fejlesztéséhez? (400 szó)



VI/4 - A projekt angol nyelvű összefoglalása (300 szó):

  
  
Alulírott ………………………………………………, (szervezet neve, székhely, képviseli(k)) ezennel kijelenti, hogy a 
mai napon „Lépj velünk!” program pályázati felhívásának és adatlapjának feltételeit elolvasta, megértette, és azokat 
elfogadja. 
  
A szervezet kijelenti továbbá, hogy a benyújtott pályázat sikeres megvalósítása érdekében rendelkezik: 
  -  megfelelő jogi felhatalmazással, 
  -  megfelelő és stabil pénzügyi forrásokkal, valamint 
  -  a szükséges készségekkel és szakértelemmel. 
  
A szervezet szavatolja, hogy a Pályázat során megadott adatok valósak, és tudomásul veszi, hogy valótlan 
nyilatkozattétel esetén pályázata érvénytelen, vele szemben jogi és pénzügyi szankciók érvényesíthetők. 
 

Cégszerű aláírás: Dátum
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