
PÁLYÁZATKITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 

Tisztelt pályázó! 
 
 
Megkérjük, hogy a későbbi félreértések elkerülése érdekében csak azután lásson hozzá a 
pályázati űrlap kitöltéséhez, miután figyelmesen elolvasta az alábbi tudnivalókat és a sajtóban 
illetve honlapunkon (www.ergo.org.ro) nyilvánosságra hozott pályázati kiírást. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy egyetlen formai hibás pályázatot sem áll módunkban elfogadni.  
 
A pályázati munka megkönnyítésére egyszerűen kezelhető, „online” pályázati űrlapot 
bocsátunk az önök rendelkezésére, amelyet a PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ITT linkre 
kattintva lehet elérni. Ennek segítségével elektronikusan, gyorsan és könnyen tölthetik ki az 
űrlapokat. Az online űrlap használatára vonatkozó további információkat és pontos 
útmutatásokat kérjük, olvassák el a Tartalmi követelmények fejezetben illetve a kísérő 
dokumentációban  A programozást az Erdélyi Gondolat Egyesület (ErGo Egyesület) 
megrendelésére készítették, kérjük, használják bizalommal, a vírusfertőzés veszélye nem áll 
fenn. 
Bármilyen pályázat formai hibásnak minősül ha: 

• Ha az űrlap nincs ellátva az intézmény vezetőjének aláírásával és bélyegzővel 
• Nem felel meg a jelen kiírás egyik pontjának sem 
• Nem a kiíró által 2011-ben kibocsátott űrlapon töltötték ki 
• Ha a kitöltés hiányos, vagyis ha a kötelező adatok valamelyikét elmulasztották 

megadni  
• Ha a tartalmi indoklás és/vagy az igényelt összeg részletes költségvetése 

kitöltetlenül marad az űrlapon. Amennyiben részletesebb tartalmi indoklást vagy 
részletesebb költségvetést szeretnének küldeni, kérjük mellékeljék a pályázathoz. 

 
 

Tartalmi követelmények: 
 
 
1. Pályázók köre: Romániában bejegyzett egyesület, alapítvány, egyházi, gazdasági vagy 
önkormányzati intézmény. 
 
2. Ha nincs másképpen megszabva, a minimálisan igényelhető összeg 1500 Lej, a 
maximálisan igényelhető összeg 7500 Lej. 
 
3. A kitöltött, kinyomtatott, aláírt és bélyegzővel ellátott pályázati űrlapot egy példányban kell az 
Erdélyi Gondolat Egyesület címére eljuttatni, kizárólag postai úton. (Asociatia ErGo, 400750 
Cluj, OP. 1, CP. 472) 
 
4. Az e-mail cím kitöltése kiemelten fontos, mert minden értesítést e-mailen keresztül küldünk. 
E-mailben értesítjük arról, ha valami hiányzik a pályázatából, ha támogatást ítéltek meg önnek, 
e-mailben csatolva küldjük el a támogatási szerződését. 
 
 
 
 



Az Online űrlap kitöltésével kapcsolatos formai követelmények: 
 
 

1. A piros csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 
2. A szövegmezők nem tartalmazhatják a bekezdés (tab) jelet! 
3. Ha számítógépén található magyar betűkészlet, kérjük, használjanak magyar 

ékezeteket. A program lehetővé teszi, hogy más szövegszerkesztőben 
megfogalmazott szöveget másoljanak be a megfelelő mezőkbe. 

4. Kérjük, ne töltsék ki csupa nagybetűvel az űrlapot. 
5. Az online felület lehetővé teszi a hiányosan kitöltött pályázatok mentését. A 

megkezdett, de be nem fejezett űrlap mentéséhez, szükséges az e-mail mezőt 
kitölteni, a rendszer erre az e-mail címre küld egy linket, amelyre rákattintva folytathatja 
bármikor az űrlap kitöltését.  

6. Ha beküldésre készen áll a pályázat akkor, a VÉGLEGESEN KITÖLTVE dobozra 
kattintva véglegesítheti pályázatát, majd a MENTÉS gombra kattintva megjelenik a 
nyomtatási ablak amely segítségével kinyomtathatja pályázatát. A rendszer által 
küldött link segítségével bármikor elérheti a mentett pályázatát, vagy akár le is töltheti 
azt. 

7. A véglegesített pályázat megjelenítéséhez (amennyiben meg szeretné tekinteni 
végleges formában a beküldött pályázat elküldés után) Adobe Acrobat Reader 
szükséges, ha nincs az ön számítógépén ilyen program, akkor innen töltheti le: 
http://get.adobe.com/reader/ 

 
 

Fontos gyakorlati tudnivalók: 
  
1. A pályázat beadási határideje után 10 nappal a honlapunkon nyilvánosságra hozzuk a 

beérkezett pályázatok teljes listáját. (Figyelem: ez nem azonos a nyertesek listájával!) 
2. A döntések nyilvánosságra hozása március 21-ig történik meg. A döntésről készült lista 

honlapunkon lesz megtekinthető. 
3. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.  
4. Nyertes pályázatok esetében a támogatások folyósítására egy támogatási szerződés 

aláírását követően kerülhet sor. 
5. Pályázati kérdésekben az egyesület kolozsvári központi irodája áll a pályázók 

rendelkezésére:  
telefon/fax: 0359-466.006 (naponta 10-14 óra között) 
e-mail: palyazat@ergo.org.ro,  
Az iroda Postai címe: Asociatia ErGo, 400750 Cluj, OP. 1, CP. 472 

 
A pályázatok beadási határideje: 2011. február 28. (postabélyegző dátuma) 

 
 


