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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
1/2022 

 
 

A Pázmány Péter Alapítvány pályázatot hirdet a magyar iskolai és felnőtt amatőr 
művészeti csoportok reklámruházatának (csapattrikók és egyéb logós textilnemű) 
készíttetésének támogatására.  
A pályázat elektronikus adatlapja a Pázmány Péter Alapítvány honlapján érhető el: www.nppa.sk 
A beadási határidő 2022. december 15., 12:00 

  
 

1. A pályázat célja  
A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén elősegítse a felvidéki magyar iskolai és felnőtt 
művészeti csoportjainak (színjátszás, népzene, néptánc, moderntánc, bábcsoportok, énekkar 
stb.) összetartozásának megerősítését és a csoport reklámozásának elősegítését. 
 
2. A pályázat tárgya  
Pályázni a csoport részére felhasználandó, egyedi nyomtatott (logó, csapatnév, stb.) 
csapattextiliára lehet: trikó, pulóver, sapka, sál, stb. 
 
3. A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke  
Intézményenként egy pályázat nyújtható be, az elnyerhető maximális összeg 400,- euró. A 
teljes támogatási keretösszeg 2.400 Euró 
 
4. A pályázók köre  
a) Felvidéki magyar iskolai művészeti csoportok. 
b) Felvidéki magyar felnőtt amatőr művészeti csoportok.  
 
5. A pályázat benyújtásának követelményei  
A pályázathoz az alábbi dokumentumok kitöltése és benyújtása szükséges:  
- kitöltött és beküldött elektronikus pályázati űrlap. A pályázati űrlap elektronikus úton 
tölthető ki a Pázmány Péter Alapítvány honlapján található linken keresztül.  
 
6. A pályázatban röviden be kell mutatni  
- a pályázó csoport tevékenységét, alakulásának évét, a csoport létszámát  
- a pályázat tárgyát képező logós reklám textília rövid leírása 
 
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje  
A pályázatokat elektronikus formában a Pázmány Péter Alapítvány honlapján kell benyújtani:  
www.nppa.sk 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. december 15., 12:00 (csütörtök). 
8. A pályázatok elbírálása  
A Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma dönt a pályázatokról 2022. december 18-ig.  
 
9. A pályázat érvényességének vizsgálata  
A pályázatokat a beérkezést követően formailag és tartalmilag ellenőrzik.  
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10. Az elbírálás határideje, pályázók kiértesítése  
A Pázmány Péter Alapítvány a pályázatokat 2022. december 18-ig elbírálja. A döntésről a 
pályázók elektronikus értesítést kapnak.  
 
11. A támogatás  
A támogatás formája: számla alapján, a reklámanyagot kivitelező cégnek egyenesben fizetve. 
  
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  
A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésnek megfelelően és az 
abban meghatározott határidőig, 2023. december 15-ig köteles tartalmi és fotóbeszámolót 
küldeni a Pázmány Péter Alapítvány részére a program megvalósulásáról.  
 
13. További információ:  
Horváth Judit – tel.: 0915/46-45-10  
e-mail: pazmany@nppa.sk  
 
 
 
 
 
 

Galánta, 2022. december 1.  


