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2 Bevezetés 

Tisztelt Pályázó! 

Ebben a dokumentumban szeretnénk tájékoztatni a pályázati rendszer regisztrációs 
folyamatáról, illetve a pályázat beadás módjáról. Az alábbi néhány lépés után az elkészült 
regisztrációja birtokában be tudja adni pályázatát a 2021. évi támogatásra. Kérjük, 
figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és kövesse a lépéseket! 
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3 Regisztráció 

1. Lépjen fel a https://amn.ifka.hu/2021 weboldalra és kattintson a „Regisztráció” 

menüpontra. 

 

  

https://amn.ifka.hu/2021
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2. Töltse ki a regisztrációhoz szükséges adatokat, fogadja el a nyilatkozatot, majd 

kattintson a „Regisztráció” gombra. 

 

A sikeres regisztrációról a képernyőn megjelenő üzenet tájékoztat. A regisztráció 
véglegesítéséhez nyissa meg a regisztráció során megadott email postafiókját és kattintson a 
regisztrációs emailben szereplő linkre. Ha a levelet nem találja a bejövő email-jei között 
nézze meg a levelező programjának levélszemét mappájában is! 

4 Pályázó létrehozása és alapadatok kitöltése 

3. A linkre kattintás után az alábbi képernyőt fogja látni: 

 

Kattintson a pályázó létrehozásához a kiemelt szövegterületen a hivatkozásra. 
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4. Kattintson a „Pályázó felvitele” gombra. 

 

5. Válassza ki a pályázó jogi formáját, majd kattintson a „Pályázó létrehozása” gombra. 

 

6. Töltse ki a Pályázóra és a Pályázó településére vonatkozó adatokat. Az űrlap mentése 

automatikusan történik. 

 

7. Amikor hiánytalanul kitöltötte az alapadatok űrlapot, akkor, az űrlap alján kattintson a 

„Tovább a művelet kiválasztásához” gombra. 
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8. Az űrlap véglegesítéséhez kattintson az oldal alján található „Alapadatok mentése” 

gombra. 

 

A gomb lenyomásával tárolásra kerülnek az alapadatok űrlapon tárolt értékek, és ezeket már 
nem kell kitöltenie a pályázat benyújtása során. Ha mégis módosítani szeretne az 
alapadatokon, akkor azokat innentől a „Pályázatok” oldalról elérhető „Pályázói adatok” 
mappa kiválasztása után az „Adatmódosítás indítása” gombbal tudja megtenni. 
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5 Pályázati űrlap kitöltése és beadása 

9. Az alapadatok űrlap mentése után kattintson a főmenüben a „Pályázatok” menüpontra. 

 

majd válassza a „Pályázat indítása” gombot. 

 

10. Töltse ki a Támogatás igénylő űrlapot. Az űrlap öt oldalból áll. Az oldalak között a 

legördülő menüvel, vagy a lapozó gombokkal tud váltani. 

 

11. A rendezvényhelyszínek rögzítő ablakában több helyszínt is meg tud adni a településen 

belül. Ezeknek a helyszíneknek a hozzáadása a „Sor hozzáadása” gombra kattintással 
lehetséges. A település neve a pályázati alapadatokból automatikusan kitöltődik. 
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12. A „Feltöltendő dokumentumok oldalon” szükséges feltölteni az aláírt támogatási 

kérelmet. Ehhez kattintson a „Letölthető dokumentumok” között a letölthető 
„kerelem_sablon.docx” fájlra. 

 

Töltse le a fájlt, majd ellenőrizze annak tartalmát. A dokumentum az alapadatok és pályázati 
űrlapokra felvitt adatokból készül. Amennyiben az alapadatok űrlapon és a pályázati űrlapon 
helyesen kitöltötték az összes szükséges mezőt, akkor a dokumentum tartalma helyes lesz. 
Amennyiben a dokumentumban hibás adatokat, vagy „[Kérjük a webfelületen töltse ki ezt a 
mezőt!]” szöveget találja, akkor kérjük ezeket az adatokat az alapadatok űrlapon és pályázati 
űrlapon javítsa, majd töltse le újra a dokumentumot. 

Ha a letöltött dokumentumban olyan helyen jelenik meg a „[Kérjük a webfelületen töltse ki 
ezt a mezőt!]” szöveg, amelyet nem kíván megadni (ilyen lehet a címnél az emelet / ajtó 
értéke), azt kérjük törölje a dokumentumból. 

A megfelelő formátumban lévő kérelmet kérjük nyomtassák ki és aláírás után scannelve 
töltsék fel az oldalra. 
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13. Az űrlap összes adatának kitöltése után az űrlap alján található „Beküldés” gombbal 

adják be a pályázatot. 
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