PÁLYÁZATKITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ


Tisztelt pályázó!


Nyomatékosan kérjük, hogy a későbbi félreértések elkerülése érdekében csak azután lásson hozzá a pályázati űrlap kitöltéséhez, miután figyelmesen elolvasta az alábbi tudnivalókat és a sajtóban nyilvánosságra hozott pályázati kiírást. Figyelmeztetni szeretnénk, hogy egyetlen formai hibás pályázatot sem áll módunkban elfogadni. 

Egy pályázat formai hibásnak minősül ha:
	Nincs ellátva legalább két aláírással és bélyegzővel
	Nem felel meg a jelen kiírás egyik pontjának sem
	Nem az Alapítvány által 2010-ben kibocsátott űrlapon töltötték ki
	Ha a kitöltés hiányos, vagyis ha a kötelező adatok valamelyikét elmulasztották megadni 
	Ha a tartalmi indoklás és az igényelt összeg részletes költségvetése kitöltetlenül marad az űrlapon. Amennyiben részletesebb tartalmi indoklást vagy részletesebb költségvetést szeretnének küldeni, kérjük mellékeljék a pályázathoz.

A pályázati munka megkönnyítésére egyszerűen kezelhető pályázati űrlapkitöltő programokat bocsátunk az önök rendelkezésére, amelyek (a megfelelő változatban) megtalálhatók minden pályázati kiírás után a PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT címszó alatt. Ezek segítségével elektronikusan, gyorsan és könnyen tölthetik ki az űrlapokat. Ha az űrlapkitöltő programokat valamiért nem tudják letölteni az internetről, igényelhetik tőlünk is az eurtr@yahoo.com címen. A programok használatára vonatkozó további információkat és pontos útmutatásokat kérjük, olvassák el a Tartalmi követelmények fejezetben illetve a kísérő dokumentációban (az űrlapkitöltő program az .exe állomány megnyitásakor úgy működik, mint egy telepíthető program „readme” állománya). A programokat az Eurotrans Alapítvány megrendelésére készítették Visual C++ programozási nyelven. Kérjük, használják bizalommal, a vírusfertőzés veszélye nem áll fenn.


Tartalmi követelmények:


1. Pályázók köre: Romániában bejegyzett egyesület, alapítvány, egyházi, gazdasági vagy önkormányzati intézmény

2. Ha nincs másképpen megszabva, a minimálisan igényelhető összeg 1500 RON, a maximálisan igényelhető összeg 6500 RON.

3. A kitöltött, aláírt és bélyegzővel ellátott pályázati űrlapot egy példányban kell az Eurotrans Alapítvány címére eljuttatni, kizárólag postai úton. CD-n vagy floppy lemezen csatolni kell mellé az elektronikusan kitöltött pályázatot is a pályázatíró-program által megengedett formátumban (.xls). Ajánlatos egy hordozóra kétszer is rámásolni ugyanazt az állományt (más néven), mert így kisebb annak a lehetősége, hogy az állományok megsérülnek. Figyelem: az e-mailen vagy kizárólag elektronikus hordozón elküldött pályázat érvénytelen. 

4. E-mail cím: Az e-mail cím nagyon fontos, mert minden értesítést e-mailen kereszül küldünk. E-mailben értesítjük arról, ha valami hiányzik a pályázatából, ha támogatást ítéltek meg önnek, e-mailben csatolva küldjük el a támogatási szerződését.

5. A kiírás összes pontjánál ugyanaz az űrlapkitöltő program használható, de az Oktatás típusának kiválasztása mezőben ki kell választani a témakört, ami keretében pályáznak. 



A program használatával kapcsolatos formai követelmények:


A piros csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni.
A szövegmezők nem tartalmazhatják a bekezdés (tab) jelet!
A dátumformátum legyen egységes: év/hónap/nap - például 2010. szeptember 1. esetén 2010/09/01.
Ha számítógépén található magyar betűkészlet, kérjük, használjanak magyar ékezeteket. A program lehetővé teszi, hogy más szövegszerkesztőben megfogalmazott szöveget másoljanak be a megfelelő mezőkbe.
Kérjük, ne töltsék ki csupa nagybetűvel az űrlapot.
A program lehetővé teszi a hiányosan kitöltött pályázatok mentését xls(Excel), az önök által megadott alkönyvtárba. A kitöltés folytatásához ismét el kell indítani az eurotrans.exeprogramot, majd a Pályázat megnyitása, folytatása nevű gombra kattintva ki kell keresni a mentett állományt.
Nyomatékosan kérjük, hogy a kinyomtatott, két különböző személy által aláírt, bélyegzővel ellátott pályázathoz mellékelje a végleges .xlsállományt (a pályázat elektronikus változatát), és ezeket az állományokat őrizzék meg, hogy a hordozók esetleges meghibásodása esetén tudjuk utólag bekérni a pályázat elektronikus változatát.


Fontos gyakorlati tudnivalók:
 
1. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük. A döntésről készült lista megtekinthető honlapunkon.
2.	Nyertes pályázatok esetében a támogatások folyósítására egy támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.
3.	A pályázati űrlapok kitöltésére és a pályázatkitöltő program kezelésére vonatkozó technikai felvilágosítással az alapítvány kolozsvári központi irodája áll a pályázók rendelkezésére: 
	telefon/fax: 0264 442084 (naponta 10-15 óra között)
	e-mail: eurtr@yahoo.com, 
	Az iroda postai címe: Fundaţia Eurotrans, 400750 Cluj, OP. 1, CP. 149.

A pályázatok beadási határideje: 2010. október 30. (postabélyegző dátuma)


A pályázatíró program és más aktuális információk megtalálhatók a www.eurotrans.org.ro honlapon.


