Regisztrációs és pályázatbeadási segédlet a 2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes
Nap megtartásához kapcsolódó pályázathoz

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 2019. évi támogatásra. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és
kövesse a lépéseket!

1. Lépjen fel a https://amn.ifka.hu weboldalra és kattintson a Regisztráció menüpontra

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!

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

Kattintson a pályázó létrehozásához a kiemelt szövegterületen.

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, majd kattintson az űrlap
alján a Bezárás gombra. A kitöltést nem kell külön elmentenie, a mentés automatikus és
folyamatos, a munkáját mindig ott tudja folytatni ahol abbahagyta.

A Pályázói adatok megadása után készen áll a pályázati adatok megadására.

7. A pályázati adatok megadását a Pályázatok menüponton belül a Pályázat indítása gombra
kattintással tudja elkezdeni.

8. Töltse ki a Támogatás igénylő űrlapot.

Az űrlapon belül öt kérdésblokkon belül talál megadandó adatokat, ezek között a legördülő menüben
vagy a nyilakra kattintva tud váltani.

9. A rendezvényhelyszínek rögzítő ablakában több helyszínt is meg tud adni a településen belül.
Ezeknek a helyszíneknek a hozzáadása az Új rendezvényhelyszínt adok hozzá gombra
kattintással lehetséges. A település neve a pályázati alapadatokból automatikusan kitöltődik.

10. Amennyiben az alapadatok űrlapon és a pályázati űrlapon kitöltötték az összes mezőt a papír
alapon is beküldendő dokumentum szerkeszthető formáját le tudják generálni a rendszerből a
jelölt .docx file letöltésével. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a dokumentumot nyomtatás előtt
nézzék át, amennyiben [Kérjük a webfelületen töltse ki ezt a mezőt!] üzenetet találnak, úgy
nézzék meg azt a mezőt, hogy oda valóban nem akartak-e adatok megadni (pl. a címnél az
emelet / ajtó értéke). A kérelmet a [Kérjük a webfelületen töltse ki ezt a mezőt!] üzenetek
nélkül nyomtassák ki és aláírás után scannelve töltsék fel az oldalra, valamint küldjék be papír
alapon!

11. Az űrlap összes adatának kitöltése után a Beküldés gombbal adják be a pályázatot.

