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1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, fiatalok esetenként rendelkezhetnek olyan kiemelkedő képességekkel - például a számítástechnika, természettudományok vagy művészet, sport területén -, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az adott terület értékeinek, tudásának gyarapításához,
azonban a képességek kibontakoztatása az autizmusból eredő szociális és kommunikációs nehézségek miatt nem mindig valósulhat meg. Ezekben az esetekben szükség van olyan személyre szabott
segítségre, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermek, fiatal sikeresen legyőzhesse az akadályokat
és élni tudjon adottságaival. Ennek érdekében az Együtt az Autistákért Alapítvány pályázatot hirdet
autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, fiatalok tehetséggondozásának támogatására.
1.1 A pályázat célja:
A tehetséges autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, fiatalok társadalmi integrációjának támogatása, a kiemelkedő képességek kibontakoztatása révén. Fontos cél az autizmus spektrum állapot
széleskörű megismertetése, a befogadás, elfogadás elősegítése, a tehetséges fiatalok összekapcsolása olyan szervezetekkel, személyekkel, akik segíthetik fejlődésüket.
1.2 A pályázók köre:
A pályázatban autizmus spektrum zavarral élő, 6-30 éves korú gyermekek, fiatalok vehetnek részt.
A pályázathoz a pályázónak autizmus spektrum zavar diagnózissal kell rendelkeznie, amelyről a szülőnek, gondviselőnek vagy nagykorú, cselekvőképes pályázó esetén a pályázónak nyilatkoznia kell.
A pályázathoz benyújtandó továbbá az autizmus spektrum zavar (vagy bármely, az autizmus spektrum
zavart jelölő korábbi megnevezéssel kiállított) orvosi szakvélemény vagy szakértői bizottsági javaslat másolata. A másolaton a pályázat szempontjából nem releváns részek kitakarhatók, illetve ezek
az oldalak kihagyhatók. Mindenképpen látszania kell:
• a pályázó nevének, születési adatainak, lakcímének, édesanyja nevének
• a diagnózist, véleményt kiállító intézmény nevének
• a diagnózis kiállítási dátumának
• a diagnózis megnevezésének
1.3 A pályázat földrajzi lehatárolása:
A pályázaton Magyarország területén életvitel szerűen tartózkodó pályázók vehetnek részt.
A magyar állampolgárság nem feltétel, de hivatalos, bejelentett magyarországi lakcím mindenképpen szükséges.
1.4 A pályázat keretösszege, önerő, igényelhető maximális támogatás:
A pályázat induló keretösszege 13.000.000 Ft, amely az augusztusig tartó adománygyűjtés során növekedhet. A pályázónként igényelhető támogatás mértéke 100.000 Ft-tól, 1.000.000 Ft-ig terjedhet.
A pályázat intenzitása 100%, önerő igazolása nem szükséges.
Pályázati díj: 2.000 Ft, melyet a pályázat benyújtásakor az alapítvány számlaszámára (1091800100000087-36910019) kell befizetni. A közlemény rovatban kérjük a pályázati azonosítót feltüntetni:
EAA-AT/2021/01
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1.5 A pályázattal támogatható területek, tevékenységek köre:
1.5.1 Támogatási területek:
• zene
• képzőművészet
• egyéb művészeti ágak (mozgókép, fotó, stb.)
• sport
• tudomány, kutatás, fejlesztés, innováció
• számítástechnika
• a tehetség kibontakoztatását segítő mentori, pedagógiai, egyéb támogató tevékenység, terápia
1.5.2 Támogatható tevékenységek:
• a tehetség kibontakoztatásával összefüggő
> eszközbeszerzés
> képzés, oktatás költségei
> utazás költségei
> mentori és egyéb terápiás költségek, óradíjak
> szoftver, hardver, applikáció vásárlás költségei
> minden egyéb költség, amelyet a pályázó a költségvetés tervezése során szövegesen megindokol
1.6 A benyújtás módja, határideje, formai elemek:
A pályázat benyújtására a pályázati dossziéban található pályázati űrlapon van lehetőség.
A benyújtás történhet:
• postai úton az Alapítvány címére: 1027 Budapest, Margit körút 12.
• e-mailben az info@egyuttazautistakert.hu címre beküldve
A pályázatot a felsorolt mellékletekkel és nyilatkozatokkal aláírva, elektronikus benyújtás esetén a
kitöltött és aláírt lapokat beolvasva (vagy ha a beolvasás nem oldható meg, olvashatóan lefotózva),
1 példányban kell beküldeni.
Amennyiben a pályázat adattartalma nem olvasható, úgy az nem kerül elbírálásra! Kérjük a borítékon
vagy az e-mail tárgy mezőjében a pályázat azonostóját (EAA-AT/2021/01) tüntessék fel!
A pályázatot minden esetben a pályázónak, kiskorú vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság
alatt álló pályázó esetén, a törvényes képviselőnek kell aláírnia!
A benyújtás határideje: 2021. július 30.
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1.7 A pályázat időtartama
A pályázati program megvalósítására a támogatási szerződés megkötésétől számított 1 év áll rendelkezésre.
1.8 Értékelés, bírálati szempontok
1.8.1 Formai bírálat szempontjai:
• A pályázat formailag hibátlanul, aláírva, határidőre került benyújtásra, minden mellékletet csatoltak (egyszeri hiánypótlásra van mód).
• A pályázatban megfelelően kifejtették, bemutatták a támogatni kívánt személyt, annak támogatandó tevékenységét.
• A költségvetés reális, az igényelt támogatás a támogatási összeghatáron belül marad, a tételek
indokoltak, a szöveges alátámasztás megfelelő.
1.8.2 Szakmai szempontok, a pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha:
• A pályázó, az autizmussal élő gyermek, fiatal, speciális szükségletei figyelembevételével tervezi
a tevékenységeket (szülő pályázata esetén).
• A tervezett tevékenységek tartalmaznak társadalmi integrációt elősegítő, támogató elemeket.
• A pályázatban megjelennek autizmus specifikus módszertani elemek, mint pl. kommunikációs
eszközök, napirend, egyéb augmentatív eszközök, segítő technikák.
• A pályázat megvalósítása nem csak a kiemelkedő képességek területén, de a kommunikáció, szociális kapcsolatteremtési készségek területén is fejlődést eredményez.
• A pályázat megvalósításába a pályázó partnereket is bevon.
• A pályázatban megjelenő tehetséggondozó tevékenység a projekt időszak után is fenntartható marad.
1.9 Eredményhirdetés, a támogatás nyújtásának módja, feltételei
Az Alapítvány kuratóriuma, a pályázat beadási határidejének lejártát követően 60 napon belül, egy általa
felkért kuratóriumi bizottság véleménye alapján döntést hoz a támogatandó pályázatokról, azok támogatásának mértékéről. A megítélt támogatás mértéke adott esetben eltérhet az igényelt támogatástól.
A döntést követően az Alapítvány elektronikus levélben értesíti a nyertes pályázókat, akikkel támogatási szerződést köt. A szerződés aláírását követően kerülhet sor a támogatási összeg folyósítására,
vagy a támogatás más módon, a szerződésben foglaltak szerint történő nyújtására.
1.10 Elszámolás
A támogatás során, a pályázat benyújtása előtt keletkezett költségek elszámolására nincs mód.
Az elszámolás a mellékelt elszámoló lapon történik. Az elszámolás során a keletkezett számlákat
minden esetben záradékolni kell. (Lásd: útmutató) Az elszámolásra a pályázatban meghatározott
program befejezését követően 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben az elszámolás és a pályázati
beszámoló leadása a megadott határidőig nem történik meg, úgy a pályázónak a pályázati támogatást vissza kell fizetnie, illetve a támogatás során beszerzett eszközök, igénybevett szolgáltatások
értékét meg kell térítenie.
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2. PÁLYÁZATI ADATLAP
2.1 Adatlap
A pályázó adatai
Pályázó neve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság, anyanyelv:
Lakcím: (irányítószám, város, utca,
házszám, emelet, ajtó)

Kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló pályázó esetén szülő,
gondviselő, törvényes képviselő adatai:
Név:
Leánykori név:
Lakcím: (irányítószám, város, utca,
házszám, emelet, ajtó)
Státusz: (szülő, gondnok, gyám, stb.)

Elérhetőségek (kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló
pályázó esetén szülő, gondviselő, törvényes képviselő adatai):
Postacím:
Telefonszám:
Email:

Pályázó tanulmányainak rövid bemutatása:
Iskolák, tanulmányok:
(jelenlegi és korábbi intézmények felsorolása, elért eredmények ismertetése)
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Pályázat
A pályázat neve, elnevezése, címe:

X

A pályázat témája, területe
zene
képzőművészet
egyéb művészeti ágak (mozgókép, fotó, stb.)
sport
tudomány, kutatás, fejlesztés, innováció
számítástechnika
a tehetség kibontakoztatását segítő mentori, pedagógiai, egyéb támogató tevékenység, terápia

Konkrét témakör, tartalom, pályázati program kifejtése röviden:
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Célok, várható eredmények, lehetőségek bemutatása:

A pályázó tevékenységének részletes bemutatása, esetleges produktumok,
előadások, fellépések linkjei, videóinak elérhetősége:

Kockázatok, veszélyek, akadályozó tényezők bemutatása:
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2.2 Időterv

Időterv és tevékenységek
Tervezett
tevékenységek
megnevezése:

Tevékenység
kezdete:

Tevékenység
vége:

Indoklás:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

			
14.
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2.3 Pénzügyi terv

Pénzügyi terv:

Tétel
megnevezése:

Mennyiségi
egység:

Egységár
(bruttó)
Forint

Összes
mennyiség:

			
Mindösszesen:
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Költség,
összesen
(egységár x
mennyiség)
Forint

Szöveges
indoklás:
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2.4 Egyéb (nem kötelező elem):
Tehetséggondozó szakember, mentor, pedagógus ajánlása:

A támogatásban részesülő gyermek, fiatal gondolatai, rajza,
üzenete a bírálóknak: (Csatolható még fénykép, videó, stb.)

Kelt (hely, idő):
Aláírás:
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2.5 Nyilatkozatok:
NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSÉRŐL
Alulírott pályázó (nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselő) nyilatkozom, hogy a pályázati
kiírás során rendelkezésre bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem (5. rész).

Kelt (hely, idő):
Aláírás:

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ
Alulírott pályázó (nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselő) nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót, valamint a pályázati felhívást és a részletes tájékoztatót elolvastam, megértettem
és jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy az Együtt az Autistákért Alapítvány
személyes adataimat/a felügyeletem alatt álló kiskorú adatait kezelje.
A pályázó neve:
Lakcíme:
Anyja neve:
A 18. életévét be nem töltött pályázó esetén a törvényes képviselő(k) neve:

Kelt (hely, idő):
Aláírás:

NYILATKOZAT AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR DIAGNÓZIS MEGLÉTÉRŐL
Alulírott pályázó (nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselő) nyilatkozom, hogy jelen pályázat kedvezményezettje autizmus spektrum zavar (illetve bármely más, az autizmus állapot korábbi
terminológia szerinti megnevezésével kiállított) diagnózissal rendelkezik.

Kelt (hely, idő):
Aláírás:
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KOMMUNIKÁCIÓS NYILATKOZAT
Alulírott pályázó (nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselő) nyilatkozom, hogy a jelen pályázat
kedvezményezettjéről, alkotásairól készült fénykép- és videofelvételeket a jelenleg érvényben lévő
jogszabályok és a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett az Együtt az Autistákért Alapítvány
honlapján, közösségi és egyéb média felületeken közzéteheti, felhasználhatja.

Kelt (hely, idő):
Aláírás:

3. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
3.1 A pályázati útmutatóról
A pályázati útmutató tartalmazza a pályázat benyújtásával kapcsolatos technikai információkat, ezért
kérem, figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat!
Az útmutatóban információkat talál az adatlap kitöltésével kapcsolatban, illetve a szükséges mellékletekről is tájékozódhat.
3.2 A pályázók köre
Az Együtt az Autistákért Alapítvány “AUTTALENT - együtt a tehetségekért” tehetséggondozó pályázatára minden olyan, Magyarország területén életvitelszerűen tartózkodó, autizmus spektrum
zavarral élő, 6-30 éves korú gyermek, fiatal jelentkezhet, aki valamilyen kiemelkedő képességgel,
tehetséggel rendelkezik. A magyar állampolgárság nem feltétel, de hivatalos, bejelentett magyarországi lakcím mindenképpen szükséges.
Tehetségnek számít minden olyan képesség, amely révén a gyermek, fiatal, az átlagostól magasabb
szintű teljesítményre, eredmények elérésére képes, vagy kiemelkedő produktumot, alkotást képes
létrehozni.
A tehetséggondozó program fő területei:
• zene
• képzőművészet,
• egyéb művészeti ágak, ide sorolva a film és fotóművészetet, a népművészetet,
a tánc bármilyen formáját
• sport
• tudomány, kutatás, fejlesztés, innováció, ideértve a robotikát, a természettudományos kutatást,
a nyelvtanulással, nyelvészettel kapcsolatos képességeket
• számítástechnika, informatika
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Kiegészítő tevékenységként pályázható támogatás a képességek kibontakoztatását segítő mentori,
pedagógiai, egyéb támogató tevékenység, terápia igénybevételére, amely segíti a gyermek, fiatal
beilleszkedését, kommunikációját, támogatja sikeres életútját. Ezen a területen pályázhatnak
kommunikációs vagy egyéb segítő eszköz beszerzésére is.
A pályázathoz a pályázónak autizmus spektrum zavar diagnózissal kell rendelkeznie, amelyről a szülőnek, gondviselőnek vagy nagykorú, cselekvőképes pályázó esetén a pályázónak nyilatkoznia kell.
Autizmus diagnózisnak minősül minden olyan kórkép, fejlődési zavar, amelyet a diagnosztikai rendszerek említenek. Ilyen pl. az Asperger-féle zavar, a gyermekkori autizmus, pervazív fejlődési zavar,
atípusos autizmus, stb. Diagnózisként elfogadható gyermekpszichiáter szakorvos, illetve szakértői
bizottság véleménye.
FONTOS! A pályázathoz benyújtandó az autizmus spektrum zavar (vagy bármely, az autizmus
spektrum zavart jelölő korábbi megnevezéssel kiállított) orvosi szakvélemény vagy szakértői bizottsági javaslat másolata. A másolaton a pályázat szempontjából nem releváns részek kitakarhatók,
illetve ezek az oldalak kihagyhatók.
Mindenképpen látszania kell:
• a pályázó nevének, születési adatainak, lakcímének, édesanyja nevének
• a diagnózist, véleményt kiállító intézmény nevének
• a diagnózis kiállítási dátumának
• a diagnózis megnevezésének
3.3 A pályázat benyújtása, határidők, a támogatás mértéke
A pályázat benyújtására a pályázati dossziéban található pályázati űrlapon, (a szükséges mellékletek
csatolásával) van lehetőség. Az űrlap számítógéppel vagy kinyomtatás után kézírással is kitölthető.
FONTOS, hogy minden adat olvasható legyen!
A benyújtás határideje: 2021. 07. hó, 30. nap, 0:00 óra (e-mail: elküldés időpontja, levél esetén a
feladás bélyegzője)
A benyújtás történhet:
• postai úton az Alapítvány címére: 1027 Budapest, Margit körút 12.
• e-mailben az info@egyuttazautistakert.hu címre beküldve
A pályázatot a felsorolt mellékletekkel és nyilatkozatokkal aláírva, elektronikus benyújtás esetén
a kitöltött és aláírt lapokat beolvasva (vagy ha a beolvasás nem oldható meg, olvashatóan lefotózva)
1 példányban kell beküldeni.
Amennyiben a pályázat adattartalma nem olvasható, úgy az nem kerül elbírálásra! Kérjük a borítékon
vagy az e-mail tárgy mezőjében a pályázat azonosítóját (EAA-AT/2021/01) tüntessék fel!
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A pályázatot minden esetben a pályázónak, kiskorú vagy cselekvőképességet korlátozó gondnokság
alatt álló pályázó esetén a törvényes képviselőnek kell aláírnia!
A pályázatban megvalósítandó program időtartama a támogatási szerződés aláírásától számított 1 év.
A pályázat induló keretösszege 13.000.000 Ft, amely az augusztusig tartó adománygyűjtés során
növekedhet. A pályázónként igényelhető támogatás mértéke 100.000 Ft-tól, 1.000.000 Ft-ig terjedhet.
A pályázat intenzitása 100%, tehát a megvalósítani kívánt program teljes költsége a pályázatból
finanszírozható, önerő igazolása nem szükséges.
Pályázati díj: 2.000 Ft, amelyet a pályázat benyújtásakor az alapítvány számlaszámára (1091800100000087-36910019) kell befizetni. A közlemény rovatban kérjük a pályázati azonosítót feltüntetni:
EAA-AT/2021/01
A támogatott pályázatok száma: a végleges keretösszegtől függ.
3.4 A bírálat szempontjai:
Formai bírálat szempontjai:
• A pályázat formailag hibátlanul, aláírva határidőre került benyújtásra, minden mellékletet csatoltak (egyszeri hiánypótlásra van mód).
• A pályázatban megfelelően kifejtették, bemutatták a támogatni kívánt személyt, annak támogatandó tevékenységét.
• A költségvetés reális, az igényelt támogatás a támogatási összeghatáron belül marad, a tételek
indokoltak, a szöveges alátámasztás megfelelő.
Szakmai szempontok, a pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha:
• A pályázó az autizmussal élő gyermek, fiatal speciális szükségletei figyelembevételével tervezi
a tevékenységeket (szülő pályázata esetén).
• A tervezett tevékenységek tartalmaznak társadalmi integrációt elősegítő, támogató elemeket.
• A pályázatban megjelennek autizmus specifikus módszertani elemek, mint pl. augmentatív vagy
egyéb segítő eszközök, kommunikációs eszközök, napirend, stb.
• A pályázat megvalósítása nem csak a kiemelkedő képességek területén, de a kommunikáció,
szociális kapcsolatteremtési készségek területén is fejlődést eredményez.
• A pályázat megvalósításába a pályázó partnereket is bevon.
• A pályázatban megjelenő tehetséggondozó tevékenység a projekt időszak után is fenntartható
marad.
Hiánypótlás: a pályázónak egyszeri hiánypótlásra van lehetősége. A pályázat benyújtása után,
a formai bírálat során a formai hibás pályázatok benyújtóját az Alapítvány hiánypótlásra hívja fel.
A hiánypótlást 8 munkanapon belül kell teljesíteni. Másodszori hiánypótlásra nincs lehetőség,
a hiányos pályázatok nem kerülnek értékelésre.
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3.5 Eredményhirdetés
Az Alapítvány kuratóriuma, a pályázat beadási határidejének lejártát követően 60 napon belül,
egy általa felkért kuratóriumi bizottság véleménye alapján döntést hoz a támogatott pályázatokról,
azok támogatásának mértékéről. A megítélt támogatás mértéke adott esetben eltérhet az igényelt
támogatástól!
A bizottság tagjainak kiválasztásáról és felkéréséről a Kuratórium dönt. A támogatói döntést követően az Alapítvány elektronikus levélben, illetve a pályázó által megadott elérhetőségeken értesíti
a nyertes pályázókat, akikkel támogatási szerződést köt. A szerződés aláírását követően kerülhet sor a támogatási összeg folyósítására, vagy a támogatás más módon, a szerződésben foglaltak
szerint történő nyújtására. A pályázattal kapcsolatos információkat az Alapítvány honlapján illetve
Facebook oldalán is közzéteszi.
egyuttazautistakert.hu
www.facebook.com/egyuttazautistakertalapitvany
3.6 A pályázati adatlap kitöltése
3.6.1 A pályázó adatai, elérhetőségek
A pályázat kedvezményezettjére, vagyis az autizmussal élő személyre vonatkozó adatokat kell megadni. Az elérhetőségeknél annak a személynek az elérhetőségeit kell megadni, akivel az Alapítvány
munkatársai kapcsolatot tudnak tartani.
3.6.2 Tanulmányok
A kedvezményezett gyermek, fiatal eddigi tanulmányainak bemutatása. Ha még iskolába jár, az intézmény bemutatása, he már nem, a korábbi iskolák felsorolása, az elért eredmények részletezése
(versenyeredmények, dicséretek, minden, amire büszkén gondolnak.)
3.6.3 A pályázat bemutatása
Kérjük, hogy itt mutassa be, hogy a kedvezményezett gyermek, fiatal, a felsorolt területek közül melyik kategóriában kíván pályázni. Kérjük, fejtse ki, mi az, amire pályáznak, a megpályázott támogatás
hogyan segíti a gyermek, fiatal tehetségének kibontakoztatását? Lehetőség szerint osszon meg minden fontos információt, ami a döntést segítheti!
A céloknál konkrétan megfogalmazott célkitűzéseket várunk, ami a kedvezményezett gyermek, fiatal
életében a támogatás segítségével reálisan elérhető.
A tevékenységek részletes bemutatásánál van lehetőség az eddigi életút során elért eredmények,
létrehozott produktumok, fellépések részletezésére. Itt internetes linkeket, vagy mellékletként képeket, oklevelek másolatait is csatolhatja. A kockázatok bemutatásánál térjen ki arra, milyen tényezők akadályozhatják a projekt megvalósítását, hogyan kívánják kezelni ezeket a veszélyeket, nehézségeket.
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3.6.4 Időterv
Itt sorolja fel a tervezett tevékenységeket, írja le, ezeket a projekt tartama alatt mikor kívánja megvalósítani.
Példa:
Tervezett tevékenységek
megnevezése:

Tevékenység
kezdete:

Tevékenység
vége:

Indoklás:

1. Programozó tábor

2022.06.

2022.07.

Tehetséggondozó számítógépes
táborban való részvétel

2. Mentor alkalmazása

2022.06

2022.07.

A tábor ideje alatt az autizmus
specifikus feltételek biztosítása,
a gyermek segítése

3. Asztali számítógép vásárlása

2022.08.

-

A gyermek nem rendelkezik megfelelő
eszközzel a programozáshoz

3.6.5 Pénzügyi terv
Az időtervvel és a pályázat megvalósítani kívánt tartalmával összefüggésben sorolja fel azokat a tételeket és azok költségeit, amelyek a megvalósítás során felmerülnek. Ügyeljen, hogy a maximális
támogatási keretet ne lépje túl!
Példa:
Tétel
megnevezése:
Tábor
részvételi
díj

Mennyiségi
egység:

db

Egységár
(bruttó) HUF

47.000

Összes
mennyiség:

1

Költség
Szöveges
összesen: HUF indoklás:

47000

A táborban a szakemberek
segítenek a készségek
továbbfejlesztésében,
egyben a közösség
a szocializációt is elősegíti

Mentor
óradíja

óra

4000

30

120000

A mentor biztosítja, hogy
a tábor alatt az autizmus
specifikus eszközök és
módszerek segítsék a gyermeket a beilleszkedésben
és a tudásszerzésben

Számítógép
és monitor
vásárlása

db

240000

1

240000

A programozáshoz szükséges
eszköz beszerzése

3.6.6 Ajánlás, üzenet
Lehetőség van arra, hogy a pályázathoz egy pedagógus, mentor, a tehetséget segítő szakember,
művész személyes ajánlását csatolják, illetve üzenjenek a bírálóknak. NEM KÖTELEZŐ ELEM!
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3.6.7 Nyilatkozatok
A nyilatkozatokat a pályázat kedvezményezettjének, illetve kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró
gondnokság alatt álló pályázó esetén a törvényes képviselőnek kell aláírnia. Aláírt nyilatkozat nélkül
a pályázat nem kerül elbírálásra.
3.7 Elszámolás, pályázati beszámoló
3.7.1 Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámoláshoz a mellékelt táblázatot kell használni. Ebben soronként fel kell tüntetni
a keletkezett számlák adatai. Az elszámolt összeg a kapott támogatás mértékénél kevesebb nem
lehet! A támogatás mértékénél magasabb összegű számlák esetén a számlákra rá kell vezetni, hogy
a számla értékéből a támogatás terhére mekkora összeget kíván elszámolni.
A számlákat az alábbi szöveggel kell záradékolni:
“Elszámolva az AUTTALENT - együtt a tehetségekért - EAA-AT/2021/01 sz. pályázatra
Dátum, aláírás”
A számlákat hitelesített másolati példányban kell benyújtani. A hitelesítés szövege:
“Az eredetivel mindenben megegyező másolat
Dátum, aláírás”
3.8 Pénzügyi elszámolás és pályázati beszámoló űrlapok
A beszámolóhoz a mellékelt Pályázati beszámoló űrlapot kell használni. Az űrlapon az alapadatok kitöltését követően ismertetni kell a pályázat eredményeit, megvalósulását. Ki kell térni minden olyan
eredményre, amely a pályázó szempontjából fontos. A beszámolóhoz lehetőleg kérjük fényképek,
egyéb alátámasztó dokumentumok másolatait csatolását (tanúsítvány, oklevél, stb.).
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3.8.1 Számlaösszesítő
Pályázat címe:
A pályázó neve:
A pályázó lakcíme:
Támogatás összege:
Tételek:

A számla sorszáma:

A számla kelte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

			
13.

14.
15.
Mindösszesen:

Kelt (hely, idő):
Aláírás:

19
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3.8.2 Pályázati beszámoló
Pályázat címe:
A pályázó neve:
A pályázó lakcíme:
Támogatás összege:
A pályázat megvalósulásának összefoglalása:

Eredmények felsorolása:

Csatolt mellékletek felsorolása:
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5. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelési tájékoztató az „AUTTALENT - együtt a tehetségekért” pályázat keretében végzett adatkezeléshez
5.1 Adatkezelő
Megnevezés: Együtt az Autistákért Alapítvány
Székhely: 1027 Budapest, Margit körút 12.
E-mail cím: info@egyuttazautistakert.hu
Képviselő neve:
Szijjártó-Nagy Szilvia, elnök
Gubcsó Balázs, stratégiai és operatív vezető, kuratóriumi tag
5.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A pályázat benyújtása során rendelkezésre bocsátott személyes adatok (pályázó neve, születési
helye, születési ideje, lakcíme, anyja neve, telefonszáma, a 18. életévét be nem töltött, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló pályázó esetén a törvényes képviselő neve, lakcíme,
telefonszáma, a beküldött képeken, felvételen szereplő személyek arcképmása) kezelésének célja
a beérkező pályamunkák elbírálása eredményeként kiválasztott nyertesek értesítése, támogatási
szerződések megkötése, a pályázat eredményeinek kommunikációja.
5.3 Az adatkezelés jogalapja
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
A hozzájárulás megadásával a pályázónak lehetősége nyílik a pályázaton való részvételre, ennek
keretében pályaműve elbírálására. A hozzájárulás megadása önkéntes, mellőzése a benyújtott pályamű érvénytelenségét eredményezi. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, mely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a pályázat visszavonásának minősül.
5.4 A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama
A kezelt adatokat az Alapítvány a pályázat lezárta után 5 évig őrzi meg.
5.5 Az adatkezelés körülményeivel összefüggő további érdemi tények
Az adatkezelés során az Alapítvány megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik
a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosításáról, ennek érdekében pályázati eljárás során az adatokhoz kizárólag az elbírálásban közreműködő személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal, továbbá az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezők köre minden
esetben dokumentált, visszakereshető, ellenőrizhető.
Az adatkezelés során adattovábbításra, illetve adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
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5.6 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
A GDPR 15-18. cikkében foglaltaknak megfelelően jogosult
• a hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérni a kezelt személyes adatok rendelkezésre bocsátását,
• a helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében kérni a kezelt személyes adatok helyesbítését,
illetve kiegészítését,
• a törléshez való jog érvényesülése érdekében kérni a kezelt személyes adatok törlését;
• az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében kérni az adatkezelés korlátozását.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése érdekében kérelmét továbbíthatja az Alapítvány
részére az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítésének korlátozása, kérelme elutasítása, vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/ ) fordulhat (székhely: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06/1/391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az AUTTALENT tehetséggondozó program fő támogatója a MOL.
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