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Pályázati lap szponzoráció, támogatás iránt 

A pályázó szervezet adatai 

A szervezet bejegyzett, teljes neve: 

 

A szervezet székhelye (irányítószám, település, utca, házszám): 

 

Adószám: 

 

A szervezet jogi formája: 

 

Bírósági, cégbírósági bejegyzés száma, bejegyző bíróság, a szervezet közhasznúsági 
fokozata, közhasznú bejegyzés száma és bejegyző bíróság (amennyiben van): 

 

Bankszámlaszám és a bankszámlát vezető pénzintézet: 

 

Aláírásra jogosult neve és tisztsége, telefonszám, e-mail cím: 

 

Honlap: 

 

Kapcsolattartó neve, telefonszáma és email címe: 

 

A támogatás, szponzoráció, illetve TAO felajánlás adatai 

A szervezet tevékenységének rövid, tömör leírása (szervezet célja, tevékenysége, 
célcsoportja): 

 
 
 
 
 

Az igényelt segítség típusa, formája: anyagi támogatás / szponzoráció/ TAO felajánlás 
/ természetbeni támogatás  
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Az igényelt támogatás, szponzoráció, TAO felajánlás összege. Természetbeni 
támogatás esetén a konkrét kérés. 

 

A kért támogatással, szponzorációval, illetve TAO felajánlással 
megvalósítandó cél, program  

A tervezett projekt/esemény/tevékenység konkrét bemutatása (célja, célcsoportja, 
tervezett elérési szám, mi indokolja, van-e valamilyen aktualitása, helyi közösség 
érintettsége, elérni kívánt eredmények): 

 

A támogatásként/szponzorációként kért összeg konkrét felhasználása. Milyen 
költségek fedezésére fordítja, mit finanszíroz belőle (pld. eszközök vásárlása, 
személyi jellegű költségek, utazási költségek…stb.)? 

 

Érintett helyszín: 

 

Tevékenység/esemény kezdete, időbeli ütemezése és a pontos záró dátuma. (A záró 
dátumot követő 14 napon belül beszámolót kérünk a teljesülésről.) 

 
 

Tervezett kommunikációs tevékenység: 

 

Esemény/tevékenység egyéb támogatói, partnerei: 

 

A szponzorálni, támogatni kért program milyen módon kapcsolódik a Fővárosi 
Vízművek Zrt.-hez, illetve tevékenységéhez? 

 

Milyen mértékben van szüksége a szervezetnek a Fővárosi Vízművek Zrt. 
támogatására céljai megvalósításához? 
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Szponzorációs esetén: Az esemény/tevékenységek során a Fővárosi Vízművek Zrt. 
mint szponzor számára milyen konkrét, a szerződésben megnevezhető megjelenési 
lehetőségeket, szolgáltatásokat biztosítását vállalják? (Itt konkrét, rövid, a 
szerződésben megnevezhető meghatározásokat kérünk.) 
Támogatás esetén: Kérjük megadni, hogy milyen módon, milyen fórum előtt tud 
támogatóként feltüntetni.  

 

Csatolandó dokumentumok: 

1. Kötelező csatolandó - 30 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolás a nyilvántartó 
bíróságtól, cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat.  

2. Kötelező csatolandó - A közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata. 

3. A projekt/tevékenység/esemény részletes terve, amennyiben van ilyen. 

 
Kelt: 


