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Versenytámogatási pályázat
a 2018/2019-es tanévre
Kiíró: Református Pedagógiai Intézet
Pályázhatnak: református fenntartású óvodák, általános, művészeti és középiskolák
Pályázat célja: a református tanulók számára megrendezett tanulmányi és művészeti versenyek támogatása
A támogatni kívánt versenyek jellege:







Biblia-ismereti (Bibliaértő, Bibliai történetmondó, Bibliai-szövegértési,
egyháztörténeti, hittan, stb.)
Humán tudományterületű (Magyar nyelv, irodalom, anyanyelvi, szövegértési,
balladamondó, mesemondó, meseíró, könyvolvasó, történelem, földrajz, stb.)
Reál tudományterületű (Matematika, informatika, közgazdaságtan)
Természettudományok (Fizika, kémia, biológia, környezetismeret,
környezetvédelem)
Idegen nyelvi (angol nyelvi, német nyelvi, stb.)
Művészeti (Zsoltáréneklő, egyházi népének, dicséreténeklő, népdaléneklő, szavaló,
vers-és prózamondó, képzőművészeti, kézműves, rajz, ének, tánc, szépíró, fotó-,
természetfotó-, flashmob-, videó-, plakát, logókészítő, stb.)

Kérjük, hogy a pályázati anyagot elektronikusan küldjék el a gorog.timea@reformatus.hu e-mail címre,
és visszajelzést követően
1 db eredeti példányban, az intézményvezető és a pályázatért felelős személy által hivatalosan aláírva és
pecsételve, postai úton, zárt borítékban „Versenytámogatási pályázat” megjelöléssel az alábbi címre:
Református Pedagógiai Intézet, 1042 Budapest, Viola u. 3-5.!
Nem fogadható el az a pályázat, amelyik nem érkezik be mindkét helyre és módon, a fentiekben
megfogalmazottak szerint az alábbi határidőig.
A támogatás elszámolásaként tartalmi és pénzügyi elszámolás egyaránt szükséges.
Döntéshozó: A pályázatok elbírálásáról és a versenyek támogatásáról az illetékes pedagógiai szakértők és
előadók véleményének figyelembe vételével a Református Pedagógiai Intézet igazgatója dönt, melynek
eredményéről értesíti a pályázót.

Az elnyerhető támogatás teljes összege 500.000 Ft, amelyet az óvodások, az általános-, illetve a
középiskolás tanulóknak meghirdetett verseny megszervezésére lehet fordítani. Egy pályázó által
maximálisan elnyerhető összeg: 100.000 Ft. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a keretösszegnek csak
egy részét használja fel.
A pályázatok postára adásának határideje: 2018. június 30. 24:00
A kiírt határidőn túl postára adott, valamint a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatok
érvénytelenek. A kiíró a határidőn belül beérkező hiányos pályázatokat beadókat egyszeri hiánypótlásra
szólíthatja fel.
Abban az esetben, ha a pályázó a kapott támogatásról nem számol el a megadott határidőig, elveszti a
következő évre szóló pályázási jogosultságát, továbbá a pályázaton nyert támogatás teljes egészét köteles
visszafizetni.
A pályázatot és a pályázati elszámolást (a tartalmi beszámoló kísérő levelét és a pénzügyi beszámolót) a
pályázatért felelős személynek, valamint az intézmény vezetőjének szükséges aláírni és a versenyt szervező
intézmény pecsétjével ellátni.
Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapon lehet, amely megtalálható és letölthető a
www.refpedi.hu/versenytámogatás oldalon.
Az elbírálás várható időpontja: 2018. augusztus 20.
A kifizetés határideje a verseny megrendezését megelőző 30. nap.
A támogatás elszámolása:
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap!
A tartalmi beszámoló elektronikusan, a pénzügyi elszámolás elektronikus és postai úton küldendő el.
A tartalmi beszámoló részei:


fényképes összegzés a megrendezett versenyről (helyszín, időpont, résztvevők, a verseny
menete, a megvalósult programok, a verseny helyezettjei, a verseny sikeressége, jövőbeli
tervek a versennyel kapcsolatban)

A pénzügyi elszámolás részei:



összesítés a felhasznált támogatásról

a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok hitelesített másolatai.
Pályázati kapcsolattartó: Görög Tímea
3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
e-mail: gorog.timea@reformatus.hu
tel.: 30/486-13-55
Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu
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