Egyedi kérelem sorszáma: AMN/2019/

2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény
EGYEDI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Támogatást igénylő önkormányzat / önkormányzati szervezet adatai:
1.
2.
3.

Igénylő neve:
Igénylő hivatalos képviselőjének neve:
Igénylő hivatalos képviselőjének tisztsége:
Amennyiben meghatalmazott útján jár el,
4.
meghatalmazott neve:
Amennyiben meghatalmazott útján jár el,
5.
meghatalmazott tisztsége:
Igénylő székhelyének címe (irszám, helység, utca,
6.
házszám):
7. Igénylő e-mail címe:
8. Igénylő honlap címe:
9. Igénylő adószáma:
10. Igénylő számlavezető bankjának neve:
11. Igénylő bankszámlaszáma:
Igénylő általános forgalmi adó visszaigénylésére:
12.
jogosult/nem jogosult

Rendezvény, programok helyszíne(i):
13.
14.
15.
16.
17.

Érintett település megnevezése:
Érintett település irányítószáma:
Érintett település vezetője (polgármester neve):
Érintett település népesség száma:
Közterület neve, címe:

Rendezvény megvalósításának időtartama:
18. A rendezvény előkészítésének kezdete:
19. A rendezvény megvalósításának vége:

Rendezvény pontos időpontja:
20. A rendezvény kezdő időpontja:
21. A rendezvény befejezésének időpontja:

Rendezvény megvalósulásáért felelős személy / kapcsolattartó adatai:
22.
23.
24.
25.
25.

Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

26.

Saját forrást nem vesz igénybe/saját forrás
rendelkezésre áll

Saját forrás

Tervezett költségekhez igényelt egyedi támogatás:
27.
28.
29.
30.
31.

Tudás-élmény alapú programok
(vetélkedők, gyerekversenyek)
Sportversenyek költsége
(futóverseny, bicikli verseny, ügyességi verseny)
Marketing költségek
(hirdetések, reklám költségek; kiadványok költsége)
Nyeremények, elismerések költsége
Adminisztratív költségek

0

32. Igényelt támogatás összesen (27-31. összege):

Kelt:

Támogatást igénylő aláírása
képviseletében eljáró személy:

P.H.

Mellékletek:
az egyedi támogatási kérelem adatlap cégszerű aláírása elektronikus és postai úton történő benyújtása
az egyedi támogatási kérelmet aláíró személy aláírási címpéldánya / banki bejelentő kartonja
meghatalmazott esetén a meghatalmazó nevére szóló hivatalos képviselő által kiállított hivatalos meghatalmazás
az egyedi támogatási kérelmet benyújtó szervezet bankszámla igazolásának egyszerű másolata
EMH nemzetközi honlapján történő regisztráció és a kampányhoz való csatlakozáshoz szükséges Karta másolata
Egyéb fontos teendő az Európai Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozás!
Az EMH nemzetközi honlapján történő regisztráció és a kampányhoz való csatlakozáshoz szükséges Karta kitöltése és visszaküldése a
www.emh.kormany.hu weboldalon feltüntetett kapcsolattartóknak.

