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Pályázati felhívás  
 

 

A Magyar Kardiológusok Társasága által létrehozott Magyar Nemzeti 

Szívalapítvány a Szívünk Napja – Szív Világnapja 2015. évi országos 

megrendezésére az alábbi pályázatot hirdeti meg.  
 

1. A pályázat célja: 

„Szívünk Napja” elnevezésű lakossági rendezvények megszervezése és lebonyolítása 2015. 

szeptember 27-én, a Szív Világnapján, melyen felhívják a figyelmet a szív és érrendszeri 

megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható 

megelőzési módszerekre. 

 

2. A pályázók köre: 

Pályázatot nyújthatnak be:  

a. Minden olyan egészségügyi intézmény, ahol kardiológiai szakrendelés folyik, vagy 

kardiológiai fekvőbeteg osztály, részleg működik.  

b. A Magyar Nemzeti Szívalapítványhoz csatlakozott helyi szívalapítványok. A 

csatlakozási kérelem jelen pályázattal egyidejűleg is benyújtható. A csatlakozási 

nyilatkozat letölthető a www.mnsza.hu/alap/palyazat.php oldalról. 

Kizárás: 

Nem lehet pályázni Budapesten megvalósítani kívánt programmal. 

 

3. Pályázati követelmények 

Az online beadható pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 

a. kötelező nyilatkozat a feltételek elfogadásáról 

b. az igényelt támogatás; 

c. az előző években a pályázó közreműködésével a Szívünk Napján szervezett rendezvények 

rövid leírása (helyszín, program, résztvevők száma). Előnyt jelent a korábbi 

rendezvényről szóló fotók bemutatása. Előnyben részesül az a pályázó, aki a korábbi 

pályázati kiírásnak megfelelően a rendezvényen megjelenítette a támogatásunkat és ezt 

fényképpel illusztrálja. 

d. Alapítványi pályázó esetén érvényes csatlakozási nyilatkozat megléte, ennek hiányában a 

pályázat érvénytelen. 

e. a 2015-ban szervezendő rendezvény terve az alábbi szempontok alapján: 

 helyszín 

 program tervezet 

 szervezők, együttműködő szervezetek/intézmények 

 tervezett résztvevők száma, a rendezvény teljes tervezett költsége 

f. a pályázónak meg kell neveznie  

 A pályázó aláírási joggal rendelkező képviselőjét („Képviselő”) 

 A pályázat kardiológus képesítésű szakmai felelősét („Programvezető”) 

g. A pályázó vállalja, hogy a rendezvény helyszínén és tájékoztató anyagain a Magyar 

Nemzeti Szívalapítványt szerepelteti, illetve a szivunk-napja.hu honlapra való utalást 

helyez el.  

http://www.mnsza.hu/alap/palyazat.php
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4. A beadható pályázatok száma 

Egy intézmény/alapítvány egy pályázatot nyújthat be.  

 

5. Pályázható keret 

A pályázati keret összesen 500,000 Ft pénzügyi támogatás. Pályázónként: 

a. intézményi pályázó esetén maximum 70.000 Ft 

b. alapítványi pályázó esetén maximum 150.000 Ft pénzügyi támogatás adható. 
 

A pályázó által szervezendő rendezvényt bemutatjuk a Szívünk Napja országos honlapján 

(www.szivunk-napja.hu), a pályázó által átadott dokumentumok alapján, ideértve képi anyagokat 

és a helyi szervezők/támogatók bemutatását is.  

 

6. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye,  

 

a. A pályázat benyújtható: 2015. június 15 – július 15. A beadási határidő a pályázati keret 

kimerüléséig meghosszabbítható. A pályázat lezárható a pályázati keret kimerülése esetén a 

megadott határidő előtt is.  

b. A pályázatot kizárólag online, a Magyar Nemzeti Szívalapítvány honlapján lehet 

benyújtani! A pályázati dokumentáció helye: /Alapítványunk/Pályázatok.  

URL: www.mnsza.hu/alap/palyazat.php 

 

A pályázat elutasításra kerül, ha: 

- a pályázat a megjelölt határidőn túl került beadásra, illetve nem online nyújtották be; 

- a pályázat hiányos; 

- a pályázó a Magyar Nemzeti Szívalapítvány más pályázatán kapott támogatásával nem 

számolt el szerződésszerűen 

 

7. A pályázat elbírálásának módja és ideje 

Az értékelés elvei: 

a. Az előző években a Szívünk Napján a pályázó által szervezett rendezvények rövid leírása 

(helyszín, program, résztvevők száma). Előnyt jelent a korábbi rendezvényről szóló fotók 

bemutatása. Előnyben részesül az a pályázó, aki a korábbi pályázati kiírásnak megfelelően 

a rendezvényen megjelenítette a támogatásunkat és ezt fényképpel illusztrálja. 

b. A 2015-ben szervezendő rendezvény terve az alábbi szempontok alapján: 

 helyszín 

 program tervezet 

 szervezők 

 tervezett résztvevők száma 

 a rendezvény teljes tervezett költsége 

c. A pályázó a Magyar Nemzeti Szívalapítvány által korábban meghirdetett más 

pályázatának a támogatási szerződés szerint történt elszámolása, lezárása 

d. A beadás dátuma 

 

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriumának tagjai, mint Bíráló Bizottság az egyes 

bírálati szempontokon belül a bírálat folyamatában részszempontokat határozhat meg a 

pályázatok összemérhetősége és egységes értékelése érdekében. 

 

 

http://www.mnsza.hu/alap/palyazat.php
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A pályázatok elbírálása: 

A nyertes pályázatokról a Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriumának tagjai hozzák meg 

a döntést. Régiónként első körben egy pályázat kap támogatást, majd a pályázati keret és a 

beérkezett pályázatok függvényében egy régióból második pályázat is befogadható.  

Az elbírálás határideje: a pályázat lezárását követő 10 munkanapon belül 

 

8. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és ideje: 

a A pályázók a döntésről a pályázati regisztrációs adatlapon megadott e-mail címen kapnak 

értesítést legkésőbb az elbírálást követő 5. nap. 

b  A nyertes pályázók neve közzétételre kerül a Magyar Nemzeti Szívalapítvány honlapján. 

www.mnsza.hu. 

c A nyertes pályázókkal a Magyar Nemzeti Szívalapítvány támogatási szerződést köt. 

Ebben a nyertes pályázó vállalja, hogy: 

 a rendezvény előzetes kommunikációjában és a rendezvényen a Magyar Nemzeti 

Szívalapítványt szerepelteti a támogatók között. 

 

9. Beszámolási kötelezettség 

A nyertes pályázók kötelezettséget vállalnak a támogatás pályázati céloknak megfelelő 

felhasználására. A Program megvalósítását követően bármikor, de legkésőbb 2015. november 

15.-ig tartalmi és pénzügyi beszámolót küldenek a Magyar Nemzeti Szívalapítvány részére, a 

támogatási szerződésben meghatározott módon. 

 

10. Egyéb információk 

A Bíráló Bizottság határozata alapján született végeredmény — így a pályázat elutasítása, 

illetve a pályázat eredménye — miatt semminemű jogorvoslatnak helye nincs. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 

Dr. Nagy András a Magyar Nemzeti Szívalapítvány elnöke 

Tel: 76/519-802 

 

A kizárólag online beadható pályázat dokumentumai megtalálhatók a 

www.mnsza.hu/alap/palyazat.php oldalon: 

 Pályázati kiírás 

 Regisztrációs adatlap 

 Szakmai információs adatlap 

 Csatlakozási nyilatkozat alapítványok részére 

 Útmutató a pályázat beadásához 

 

http://www.mnsza.hu/
http://www.mnsza.hu/alap/palyazat.php

