
Pályázati felhívás 
 

 

A Magyar Kardiológusok Társasága által létrehozott Magyar Nemzeti 

Szívalapítvány a Szívünk Napja – Szív Világnapja 2008. évi országos 

megrendezésére az alábbi pályázatot hirdeti meg.  
 

1. A pályázat célja: 
Lakossági rendezvények megszervezése és lebonyolítása 2008. szeptember 28-án, 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 (kisvárosok, nagyvárosok, 

egyetemek).  

b. A Magyar Nemzeti Szívalapítványhoz csatlakozott helyi szívalapítványok. A 

csatlakozási kérelem jelen pályázattal egyidejűleg is benyújtható. 

 

 A pályázónak meg kell neveznie  

• a pályázat szakmai felelősét („Programvezető”), aki kizárólag a Magyar 

Kardiológusok Társaságának aktív (tagdíjhátralékkal nem rendelkező) tagja lehet.  

• A pályázó aláírási joggal rendelkező képviselőjét („Képviselő”). 

 

Kizárás: 
Nem lehet pályázni Budapesten megvalósítani kívánt programmal. 

 

3. Pályázati követelmények 
A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 
a. kitöltött adatlap, kötelező nyilatkozat (melléklet) 

b. tervezett költségvetés (melléklet); 

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. 

d.  A 2008-ban szervezendő rendezvény terve az alábbi szempontok alapján: 

•••• helyszín 

•••• program tervezet 

•••• szervezők 

•••• tervezett résztvevők száma 

•••• a rendezvény teljes tervezett költsége 

 

4. A beadható pályázatok száma 
Egy intézmény/alapítvány egy pályázatot nyújthat be.  

 

5. Pályázható keret 
A pályázati keret összesen 600,000 Ft pénzügyi támogatás. 

Az egy pályázó által elnyerhető pályázati támogatás a következő elemeket tartalmazza: 

• 100,000 Forint pénzügyi támogatás 



• 10 darab A2 méretű színes plakát 

• 50 darab A3 méretű színes plakát 

• A pályázó által szervezendő rendezvény bemutatása 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. 

• a pályázó és a rendezvény bemutatása a Szívünk Napja rendezvényen egy nagy méretű 

plakáton. 

•  a pályázó és a rendezvény bemutatása a Szívünk Napja országos sajtóértekezletén 

 

6. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye,  
a. A pályázat benyújtható: 2008. augusztus 1 – augusztus 31. A beadási határidő a pályázati 

keret kimerüléséig meghosszabbítható. 

b. A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani! 

c. A pályázatokat 2 nyomtatott (1 eredeti és 1 másolati) példányban kell az Magyar Nemzeti 

Szívalapítvány címére (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) benyújtani.  

d. A pályázati adatlap letölthető az Magyar Nemzeti Szívalapítvány honlapjáról: 

www.mnsza.hu/alap_palyazat.htm  

 
A pályázat elutasításra kerül, ha: 

- a pályázat a megjelölt határidőn túl került feladásra (postai dátumbélyegző alapján); 

- az előírt mellékletek és nyilatkozatok hiányosak; 

 

7. A pályázat elbírálásának módja és ideje 
Az értékelés elvei: 

a. Az előző években a Szívünk Napján szervezet rendezvények rövid leírása (helyszín, 

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

bemutatása 

b. A 2008-ban szervezendő rendezvény terve az alábbi szempontok alapján: 

•••• helyszín 

•••• program tervezet 

•••• szervezők 

•••• tervezett résztvevők száma 

•••• a rendezvény teljes tervezett költsége 

 

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

bírálati szempontokon belül a bírálat folyamatában rész szempontokat határozhat meg a 

pályázatok összemérhetősége és egységes értékelése érdekében. 

 
A pályázatok elbírálása: 

A nyertes pályázatokról a Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriumának tagjai hozzák meg 

a döntést. Mindaddig csak régiónként egy pályázat kap támogatást, amíg van olyan régió – a 

2. pontban írt kizáró feltétel figyelembe vételével – ahonnan nem érkezett pályázat.  

Az elbírálás határideje: a pályázat beérkezését követő 10 napon belül 
 

8. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és ideje: 
a A pályázók a döntésről írásban 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 a következőket: 



• Az általa szervezett, a pályázattal támogatott rendezvényen 5x5 m nagyságú területen 

helyet ad a Magyar Nemzeti Szívalapítványnak helyszíni megjelenésre. Ezen a 

területen biztosítja az áramellátást. 

• A rendezvény programjában időt biztosít a Magyar Nemzeti Szívalapítvány által 

nyújtott tartalom megjelenésére az összes programidő maximum 15 százalékának 

megfelelő tartamban. 

• 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. Legkésőbb a szerződéskötést követő 3 hónapon belül tartalmi és pénzügyi 

beszámolót küldenek a Magyar Nemzeti Szívalapítvány részére, a támogatási szerződés 

mellékletét képező beszámoló nyomtatványon. 

 
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 

 



WHD2008 

melléklet 

„Szívünk Napja – Szív Világnapja 2008.” című pályázathoz 

ADATLAP  

1.) A pályázó neve: .......................................................................................................................  

2.) A pályázó címe: ......................................................................................................................  

3.) A pályázó intézmény/alapítvány képviselőjének neve: ..........................................................  

Beosztása: ...............................................  

Elérhetősége: ................................................................................................................................  

A pályázat szakmai felelősének neve: ..........................................................................................  

Beosztása: ...............................................  

Elérhetősége: ................................................................................................................................  

 

 

KÖTELEZŐ  NY ILATKOZAT  

 

- a pályázó kijelenti, hogy a pályázatában közölt adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

- a pályázó kijelenti, hogy a pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte, azokat 

elfogadta; 

- pályázó szakmai felelőse felhatalmazza a Magyar Kardiológusok Társaságát, hogy tagsági 

viszonyáról a Magyar Nemzeti Szívalapítványnak tájékoztatást adjon.  

 

 

Kelt: 

 

 

 

…………………………………………. P.H. ………………………………………. 

A pályázó intézmény/alapítvány képviselője A pályázat szakmai felelőse 

 

  


