PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SZIKLAKÓRHÁZ ATOMBUNKER MÚZEUM LÁTOGATÁS UTAZÁSI- ÉS ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSÁRA
Pályázat kódja: SZIKLA-UTI-2018

1. A pályázati felhívás
Az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet a Sziklakórház Atombunker Múzeum
diákok körében történő széles körű megismertetése céljából múzeumi belépő, utazási költség, valamint –
igény esetén, amennyiben a támogatási keret megengedi – meleg ebéd és kiegészítő programok
megtérítésére. A pályázat szakmai lebonyolítója az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány kuratóriuma.

2. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Sziklakórház Atombunker Múzeum megismerésére a
Magyarország területén található azon iskolák számára is, akiknek nem állnak rendelkezésre a megfelelő
anyagi források az utazás és a belépőjegyek árának finanszírozására.

3. A pályázók köre
Pályázhatnak a Magyarország területén található állami és nem állami fenntartású, általános- és
középiskolai oktatási intézmények. A pályázati támogatásban a 2018. évben egy iskola legfeljebb kétszer
részesülhet. A Sziklakórház Atombunker Múzeum kiállításainak jellege miatt kizárólag felső tagozatos és
középiskolás diákok vehetnek részt a támogatott látogatáson (12 éves kortól).
Támogatási kérelmet nyújthat be az a rászoruló oktatási intézmény, amely nem tudja finanszírozni diákjai
számára a múzeumlátogatást, illetve ahol a szülőknek sem áll módjában ennek fedezése. Hátrányos helyzetű
régiók, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket oktató intézmények előnyt élveznek a pályázat elbírálása
során.

4. A támogatás jellege, mértéke és formája
A támogatás mértéke a 2018. évben pályázatonként maximum bruttó 100.000 Ft összegű támogatás.
A pályázat keretében érkező támogatottak a múzeumba 1 Ft per fő jelképes összegért léphetnek be a
Sziklakórház Atombunker Múzeum felajánlása értelmében.
Amennyiben a pályázó által kalkulált keret lehetővé teszi, a Sziklakórház múzeumi belépőn és az utazási
költségeken felül igényelhetőek az alábbi kiegészítő támogatások:




a „Déli 12” Önkiszolgáló Étteremben kétfogásos meleg ebéd, 990 Ft/fő áron (1013 Bp., Krisztina krt.
39., a Déli pályaudvar mellett, 10 perc séta a Várból)
Mátyás-templom látogatás, 12 000 Ft/csoport áron
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum látogatás, 400 Ft/ fő áron.

A támogatás formája egy összegben folyósított támogatás. A támogatás jellege, vissza nem térítendő
támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).
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5. A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg nettó 2.000.000,- Ft
(azaz nettó kettőmillió forint).

6. A támogatás igénylésének keretei
A támogatás kizárólag a Sziklakórház Atombunker Múzeum belépődíját, az oda-vissza utazás költségeit,
valamint – igény esetén, amennyiben ezek nem haladják meg a keretösszeget – kedvezményes meleg ebédet,
illetve csoportos Mátyás-templom és HM Hadtörténeti Múzeum látogatás lehetőségét foglalja magában.
Kizárólag a tömegközlekedéssel (MÁV, VOLÁN és BKK) járataival történő utazási költségek számolhatóak
el, bérelt busz, autó stb. nem. Felhívjuk a figyelmet, hogy a HM Hadtörténeti Múzeumának, vagy más állami
múzeumnak a látogatása az iskolai csoportot ingyenes vasúti kedvezményre jogosítja.
A pályázó csoport létszáma maximum 50 fő lehet, kísérőkkel együtt. A Sziklakórház Atombunker Múzeum
a 25 főnél nagyobb csoportokat két részre bontva tudja fogadni. A két csoport látogatása 5 perc eltolódással
indul.
A pályázat kedvezményezettje a támogatás elnyeréséről való értesítés kézhezvételétől, 2018. november
30-ig tudja igénybe venni a cél szerinti támogatást.

7. A pályázat benyújtásának módja
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét
képező adatlap kitöltésével és az Alapítvány palyazat@aszikla.hu e-mail címére való visszaküldésével.
Csatolni kell a költségvetést (ld. 3. melléklet) és az intézmény leírását maximum három oldalon. A tárgy
mezőbe az „UTI-2018” szöveget kell írni, idézőjelek nélkül. A pályázatok beérkezését minden esetben
visszaigazoljuk.
A pályázatkezelő pályázót hiánypótlásra szólíthatja fel, melynek határidőben eleget kell tenni. A
hiánypótlás elmulasztása a pályázatot kizárja az elbírálás alól.

8. A pályázat benyújtásának és a támogatás felhasználásának határideje
A támogatási kérelem benyújtására 2018. április 1. napjától van lehetőség. A pályázat beadásának
legkésőbbi dátuma: 2018. október 31.
A támogatás felhasználása időpontjának – tehát az utazásnak és múzeumlátogatásnak – 2018. április 1.
és 2018. november 30. közé kell esnie.

9. A pályázat elbírálásának módja, határideje
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik, beérkezés szerinti sorrendben, a keretösszeg
erejéig. Az elbírálás határideje, a beérkezéstől számított 10 munkanap. A bírálat szempontjai:
1) Igazolt regionális vagy lokális hátrányos helyzet (ezzel kapcsolatosan javasoljuk igazoló dokumentum
becsatolását, amennyiben ez nem egyértelmű nyilvánosan elérhető adatok alapján)
2) Pályázati kérelem indoklásának szakmai tartalma (Adatlap 4. pont)
3) Pénzügyi megfelelőség (kalkulációk megfelelően részletezettek, pontosak, keretösszeg megfelelő)
4) Adminisztratív megfelelőség (minden megfelelően ki van töltve, illetve a mellékletek csatolva)
A kuratórium titkára által elvégzett kiértékelés után a Kuratóriumi Elnöke elektronikus úton hozza meg a
támogatási döntést. A határozat indoklást nem tartalmaz, az elfogadó, hiánypótlásra felszólító vagy elutasító
lehet. A határozat nyilvános. A határozatról elektronikus levélben kap értesítést a pályázó. Támogatott
kérelem esetén a támogatást elnyert intézmény neve megjelenik az Alapítvány honlapján: www.aszikla.hu.
A nem támogatott pályázatokat nem őrizzük meg.
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10. Szerződéskötés
A támogatandó pályázat benyújtója a döntésről való értesítést követően nyilatkozik, hogy a támogatást
elfogadja-e. Amennyiben igen, a felek 15 munkanapon belül szerződést kötnek egymással. A szerződéskötési
határidő eredménytelen eltelte után a pályázó elesik a megítélt támogatástól, az Alapítványt pedig nem köti
a határozata, a megítélt összeget felszabadítja és az ismét pályázható lesz. A szerződés minta a pályázati
felhívás 2. melléklete. A szerződéses feltételek változtatásának jogát az Alapítvány a szerződés aláírásáig
fenntartja.

11. Elszámolás és a támogatás kifizetése
Az utazási támogatás vagy a múzeumlátogatáskor készpénzben, a számlák bemutatása alapján történik,
vagy – amennyiben a jegyeket előzetesen megvásárolja az intézmény – elektronikus másolatok elküldése
után, banki átutalással, a múzeumlátogatás leigazolását követő 8 napon belül.
Az utazási számlákat NEM szükséges az Alapítvány nevére kérni, azt a pályázó kérheti az iskola vagy a
fenntartó intézmény nevére, de egyértelműen ki kell, hogy derüljön róla az utazás időpontja, helye és a
résztvevők száma. Az Alapítvány az utazási számlák eredeti példányát a helyszínen ellenőrzi, arról másolatot
készít, és az eredetit visszaadja támogatott részére.
A kiegészítő programok (HM Hadtörténeti Múzeum, Mátyás-templom), illetve az ebéd díját az Alapítvány
közvetlenül az adott partnerrel rendezi, tehát ezzel kapcsolatban pályázónak nincs elszámolási vagy fizetési
kötelezettsége sem a helyszínen, sem később.

12. Kapcsolati adatok
Az Alapítvány pályázataival kapcsolatban kizárólag elektronikusan, a palyazat@aszikla.hu címen lehet
érdeklődni. Telefonos és személyes megkereséseket nem tudunk fogadni. Az Alapítvány kizárólag a pályázati
adminisztrációt intézi. A támogatási szerződés megkötése során ügyintézőnk felveszi pályázóval a telefonos
kapcsolatot is.
Elfogadott pályázat esetén a pályázónak a múzeumi látogatás részleteinek egyeztetése ügyében a
Sziklakórház Atombunker Múzeummal kell felvennie a kapcsolatot az info@sziklakorhaz.hu címen valamint
a 06 707 01 01 01-es telefonszámon. A látogatás és (ha a pályázó igényelte) az ebéd időpontját a Múzeum
munkatársai fogják visszajelezni és megerősíteni.
A többi partnerintézménnyel történő előzetes időpontfoglalás ügyében, a pályázónak közvetlenül kell
felvennie a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:



HM Hadtörténeti Múzeum kapcsolat: Baloghné Fülöp Anna osztályvezető-helyettes,
Múzeumpedagógiai Osztály. Telefon: 06 1 325-1618, e-mail: fulop.anna@mail.militaria.hu
Mátyás-templom kapcsolat: Hauser Gábor turisztikai referens. Telefon: +36 20 484 8082,
e-mail: hauser.gabor@matyas-templom.hu
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Pályázati Adatlap
1. A pályázat adatai [nem módosítható]
Pályázat kiírója
Pályázat kiírásának dátuma
Pályázat leadásának legkésőbbi dátuma
Pályázat megvalósításának határideje
Pályázat célja
Pályázat jellege
Pályázók területi köre
Pályázók szakmai köre
Kiemelten támogatott pályázói kör
Pályázat maximális összege
Pályázat keretösszege
Korlátozó feltételek

2. A pályázó adatai

„A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány
2018.04.01.
2018.10.31.
2018.11.30.
Utazási és étkezési támogatás a Sziklakórház Atombunker Múzeum
látogatására
Vissza nem térítendő támogatás
Magyarország
Általános iskolai és középfokú oktatási intézmények
Hátrányos helyzetű régiók és intézmények
100.000 HUF (egyszázezer forint) bruttó (az Áfát tartalmazza)
2.000.000 HUF (kettőmillió forint) nettó
Egy intézmény évente két pályázatot adhat be. A résztvevő tanulók felső
tagozatos vagy középiskolás korúak lehetnek. Az utazási támogatás csak
tömegközlekedésre használható fel (MÁV, BKK, Volán stb.). Az étkezési
támogatás a keretösszegen belül opcionális, de csak a Déli 12 Önkiszolgáló
Étteremben vehető igénybe, előre egyeztetett időpontban és menüvel.
A sárga, fekete keretes mezőket kell csak kitölteni, mást ne módosítson!

A pályázó intézmény neve
Hátrányos helyzetűekkel foglalkozik?
A pályázó intézmény címe
Intézmény esetén a fenntartó neve, címe
A pályázó adószáma
A pályázó bankszámlaszáma
A pályázó képviselőjének neve
A pályázó képviselőjének elérhetősége
A pályázó intézmény weboldala
A pályázati kapcsolattartó neve
A pályázati kapcsolattartó e-mail címe
A pályázati kapcsolattartó mobil száma

3. A kért támogatás

 Igen, kizárólag  Igen, részben  Nem

A sárga, fekete keretes mezőket kell csak kitölteni, mást ne módosítson!

A látogatás tervezett időpontja
A diákok és kísérők létszáma
Vonatjegy (pl. MÁV, Gysev)
Távolsági buszjegy (pl. Volán)
Helyi közlekedés (pl. BKK)
Összesen
Étkezési támogatást igényel, ha fér a keretbe?
Mátyás-templom látogatást igényel, ha fér a keretbe?
Hadtörténeti Múzeum látogatást igényel?
Igényelt kifizetési mód

A látogatás felelős kapcsolattartója neve
A látogatás kapcsolattartója elérhetősége

Diák:

Tanári kísérő:

Egyéb kísérő:

 Igen, a Déli 12 Önkiszolgáló Étterembe
 Nem
 Igen, 12 000 Ft-os csoport áron
 Nem
 Igen, 400 Ft/ fő áron
 Nem
 Helyszínen, készpénzben a számlák ellenében
 Banki utalással, bizonylatok elektronikus megküldése és
ellenőrzése, valamint a múzeumlátogatás után
Tel:
E-mail:
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Kérjük, hogy a rendelkezésre álló területnél ne írjon hosszabban. Részletezze, miért szeretné
meglátogatni a Sziklakórház Atombunker Múzeumot és miért tart igényt az utazási támogatásra.
Emelje ki, amennyiben hátrányos helyzetű régióból, vagy diákokkal dolgozik. Javasoljuk, hogy az
utazása során használja ki az ingyenes MÁV jegyeket egy másik, állami múzeumba történő látogatással
kombinálva a Sziklakórház látogatást (Hadtörténeti Intézet és Múzeum pl.), mert így az utazási keretet
a többi útiköltségre vagy ebédre tudja fordítani. Ez a szöveg törölhető a keretből helyszűke esetén.
>

5. Kötelező mellékletek
 A látogatás részletes költségvetése (max. 1 oldal)  Az intézmény rövid leírása (max. 3 oldal)
6. Nyilatkozat
Alulírott, a pályázó hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _______________________, 2018. ____. _____.
______________________________
A pályázó hivatalos képviselőjének
olvasható neve és aláírása
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Támogatási szerződés minta

Az „A Szikla” Múzeumi Alapítvány által meghirdetett, SZIKLA-UTI-2018. számú, „A Sziklakórház
Atombunker Múzeum látogatásához utazási és étkezési támogatására” kiírt pályázat útján elnyert
pénzeszköz végleges átadás-átvételéről, amely létrejött egyrészről
az „A SZIKLA” MÚZEUMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, 1014 Budapest, Szentháromság u. 15., fszt. 1.
nyilvántartási szám: 01-01-0012135, adószám: 18728488-2-41, képviseli: Huszár Károlyné a kuratórium
elnöke,
kapcsolat: Urbán Judit alapítványi titkár, palyazat@aszikla.hu) mint támogatást nyújtó
(továbbiakban: „Támogató”, illetve „Alapítvány”) másrészről:
cégnév:
székhely:
cégjegyzék szám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:
kapcsolat:
mint a támogatásra sikeresen pályázó (továbbiakban: „Támogatott”), együttesen szerződő felek
(továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1. Az Alapítvány által kiírt pályázati felhívásra benyújtott, az Alapítványnál UTI-2018/……… számon iktatott
pályázat alapján az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy támogatást nyújt a Támogatott részére.
2. A Támogató a Sziklakórház Atombunker Múzeum látogatásának céljából bruttó (áfát tartalmazó)
……………..………. Ft, azaz ……….……………………. forint egyösszegű, vissza nem térítendő, pályázati célú
támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére, saját felhasználásra.
3. Támogatott a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag a pályázati célra
jogosult fordítani. A Támogatott a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem
használhatja fel.
4. A Támogató a Támogatott által harmadik fél részére kifizetendő támogatási rész – az utazási költség –
összegét a jelen szerződés Szerződő felek általi aláírását követően a pályázatban megjelölt módon átadja
Támogatott részére. Az átadás módja (csak egy jelölhető meg)
 Helyszínen a múzeumban, készpénzben a számlák ellenében
 Banki utalással, bizonylatok elektronikus megküldése és ellenőrzése, és a múzeumlátogatás után
Támogató a kiegészítő programok (ebéd a Déli 12-ben, HM Hadtörténeti Múzeum és Mátyás-templom
látogatás) közvetlen a szolgáltatókkal rendezi, így a támogatás ezen részét nem Támogatott részére utalja
át, csak a fennmaradó, utazási különbözetet. Minden, elszámolásra bemutatott számlára Pályázónak
kézzel rá kell vezetnie, hogy az összeg az UTI-2018 pályázathoz lett felhasználva.
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5. A jelen szerződés 2. pontjában megnevezett támogatási cél Támogatott általi megvalósításának dátuma:
2018.____________________ [A dátumnak tárgyév április 1. és november 30. közé kell esnie.]
6. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a
Támogatottat terheli.
7. Támogatott a megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről az Alapítványt
haladéktalanul írásban köteles értesíteni.
8. Jelen szerződés módosítása egy alkalommal, a pályázat futamidejének határidején belül, a Támogatóhoz
írásban intézett kérelemmel kezdeményezhető. A támogatás következő évre nem vihető át, kérelemre
sem, a megvalósításának a tárgyévben kell megtörténnie.
9. Támogatott szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban
indokolva felmondani. Ebben az esetben Támogatott köteles a támogatás teljes összegét – a támogatás
Támogatott részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten – Támogató részére haladéktalanul visszafizetni.
10. Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
— a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;
— ha Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
11. A jelen támogatási szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.
12. Jelen szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás
után 2 példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet meg.
13. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és
azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2018. év ………. hó ……….. nap

Támogató
„A Szikla” Múzeumi Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke

Támogatott
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SZIKLA-UTI-2018 Pályázati felhívás
SZIKLA-UTI-2018 Pályázat 3. sz. melléklete

2018.03.26.

Költségvetés minta
Példa 1.

Tétel
Busz
Vonat
BKV Bp.
Összesen bruttó
Kért támogatás
Önrész

Példa 2.

Tétel
Busz
Vonat
BKV Bp.
Hadtörténeti Múz.
Mátyás-templom
Ebéd a Déli12-ben
Összesen bruttó
Kért támogatás
Önrész

40 fő utazik, 2 főnek van ingyenes vonat és BKV bérlete, 20 km busz a pályaudvarig,
majd 140 km. vonaton, 2. osztályon Bp-ig, retúr. A múzeum látogatás jelképes összeg.
Össz e.ár Fő Irány Össz ár Ft
Megjegyzés
335 40
2
26 800 20 km. Utazás 50% kedvezmény oda-vissza
1260 38
2
95 760 menettérti ár 50% 140 km. 2. osztály
650 38
1
24 700 kedvezményes 24 órás napijegy Bp-BKV
147 260
100 000
47 260

25 fő utazik, vonat ingyenes, mert állami múzeumba is mennek,
40 km busz út, utána vonattal (díjmentes) és ebédet igénnyelnek.
A csoport meglátogatja a Mátyás-temlomot és a HM Hadtörténeti Múzeumot is
A Sziklakórház látogatása jelképes összeg (25x1 Ft)
Össz e.ár Fő Irány Össz ár Ft
Megjegyzés
525 25
2
26 250 40 km. Utazás 50% kedvezmény oda-vissza
0 25
2
ingyenes MÁV múzeumi kedvezmény
650 25
1
16 250 kedvezményes 24 órás napijegy Bp-BKV
440 25
1
11 000 HM Hadtörténeti Múzeum látogatás
12 000 Létszámfüggetlen csoport ár a templomban
990 25
1
24 750 A menü kétfogásos, külön egyeztetett tartalom
90 250
90 250 A támogatás összege nem haladhatja meg a
költségek összegét akkor sem, ha nincs 100eFt
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