Öntevékeny körök támogatási pályázata
Pályázati felhívás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészkari Hallgatói Képviselete (GHK)
pályázatot hirdet a Gépészmérnöki Karon (GPK) működő öntevékeny körök (Kör) működésének
támogatására.
A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a BME-n működő GHK alá tartozó Körök működésével járó költségeket fedezze.
Biztosítsa az alapvető működéshez szükséges gazdasági hátteret, hogy ezáltal céljaikra és feladataikra
koncentrálhassák erőforrásaikat.
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet minden, a GHK által nyilvántartásba vett Kör, melynek működése és
nyilvántartásba vétele megfelel a mindenkori HÖK Alapszabály 3. számú mellékletének.
Pályázaton minden olyan Kör részt vehet, amely:



hiánytalanul kitölti,
határidőig leadja a pályázat mellékleteként közzétett igénylőt.

Pályázni nemcsak kizárólag eszközre lehet, hanem minden olyan egyéb szolgáltatásra (pl. javítás), mely a
Kör működéséhez szükséges.
Az igénylő a következőképp legyen elnevezve:
KÖRNEVE_eszkozbeszerzesi_palyazat_igenylo_1920_1, ahol a „KÖRNEVE” minden Kör saját, rövid
nevét jelenti.
Pályázat menete
Pályázni elektronikus formában, a pályázat mellékleteként közzétett igénylő kitöltésével lehetséges,
amelyről a GHK e-mailben, illetve a honlapján ad értesítést. Az igénylőt az ütemezésben rögzített
időpontig szükséges elküldeni e-mailben a gazdasag@ghk.bme.hu címre. A pályázat legfőbb bírálási
szempontja a Kör zavartalan működése, valamint a gépészkari közösség szolgálata az igényelt eszköz
segítségével. A pályázatokat a GHK saját hatáskörben bírálja el. A bírálás során felmerülő kérdések
tisztázása végett a GHK az igényléssel kapcsolatban részletesebb indoklást kérhet, akár személyes
megbeszélés keretein belül is. A pályázó Kört a GHK az eredményről e-mailben értesíti.
A pályázaton elnyerhető támogatás
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszegként a GHK a 2019/20. tanév őszi félévére 500
000 Ft-ot különített el. A pályázaton elnyert támogatás vissza nem térítendő. Az elnyert összegek
nagyságát a GHK állapítja meg a GHK gazdasági referensének javaslatára.
Támogatható kiadások tételei
1) Működési kiadások
a) irodaszer
b) takarítószer
c) egyéb, speciális, a működéshez szükséges anyagok és fogyóeszközök
2) Szakmai programok költségei
a) terembérlés
b) utazási költség (buszbérlés)
c) előadói díj (szolgáltatásként)
d) egyéb járulékos költségek: virágdísz, terítő
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e) egyéb szolgáltatási díjak
3) Tárgyi eszköz
a) új eszköz beszerzése
b) eszköz javítás, fejlesztés
A támogatás elköltése
Az egyes tételek megrendelése a GHK gazdasági referensén keresztül történik, aki a kért tételeket
megigényli. A pályázaton elnyert támogatás csak a pályázati időszakban megvalósuló programra és ebben
az időszakban beszerzendő eszközre használható fel. A pályázott összegek elköltésének határideje 2020.
január 31.
Pályázat ütemezése
Pályázat kihirdetése
2019. október 9.
Pályázat leadásának határideje
2019. október. 20. 23:59
Eredmény kihirdetése
2019. október 30.
A támogatás elköltésének határideje
2020. január 31.
Elnyert összeg felhasználási időszaka
2019. október 30 – 2020. január 31.
Nem a kiírás (formai vagy tartalmi) szerint benyújtott, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott
pályázatokat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a
gazdasag@ghk.bme.hu címre küldött e-mailben lehet feltenni.
Felszólalás, jogorvoslat
A pályázat eredménye elleni felszólalásra, jogorvoslatra nincs lehetőség.

Budapest, 2019. október 8.
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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