
EMMI Működési pályázat 2017  
Checklist  

Sorszám Dokumentum neve OK 

1. Pályázati adatlap  

2.1. Költségkalkuláció (Forráshiány = igényelt támogatás!)  

2.2. szakmai és működési terv 2017.03.01. - 2018.02.28.  

2.3. szakmai beszámoló  
(megvalósított: 2016.03.01-2016.12.31 + tervezett: 2017.01.01-2017.02.28.) 

 

2.4. adattáblázat  

2.4.1 adatlap 1 - önbesorolás  

2.4.2. adatlap 2 – statisztikai adatok összesítője  

2.4.3. Kiadások, bevételek – megvalósított, tervezett, köztes időszak 3 külön oszlop   

2.4.4. 1A- saját előadások – megvalósított: 2016.03.01.-2016.12.31.   

2.4.5. 1B- saját előadások – tervezett: 2017.03.01.-2018.02.28.   

2.4.6. 1C - saját előadások – köztes időszak: 2017. Január 1. – február 28.   

2.4.7. 2A- befogadott előadások – megvalósított: 2016.03.01.-2016.12.31.   

2.4.8. 2B - befogadott előadások – tervezett: 2017.03.01.-2018.02.28.   

2.4.9.  2C - befogadás – köztes időszak – 2017.01 01.-2017. 02.28.   

2.4.9. 3A - egyéb szakmai tevékenység – megvalósított: 2016.03.01.-2017.02.28.   

2.4.9. 3B - egyéb szakmai tevékenység – tervezett: 2017.03.01.-2018.02.28.  

2.4.10. 3C - egyéb szakmai tevékenység – köztes időszak: 2017.01.01.-2017.02.2.8.   

2.4.10. 4A - munkatársak - megvalósított: 2016.03.01-2016.12.31.  

2.4.11. 4B - munkatársak – tervezett: 2017.03.01.-2018.02.28  

2.4.12.    4C - munkatársak – köztes időszak: 2017.01.01.-2017.02.28.  

2.5. Sajtómappa 2016.03.01.-2016.12.31. – linkek, (papíralapon nem szükséges, csak 
DVD-re írni a sajtómappa teljes anyagát)  

 

2.5.1. Bemutatók DVD-felvétele, illetve felvételének linkje: 2016.03.01.-2016.12.31.   

2.6. szándéknyilatkozatok, elfogadó nyilatkozattal  

2.7. jogi dokumentáció vagy NYILATKOZAT – Jogi dokumentáció helyett nyilatkozat 
akkor, ha a 2015 és/vagy 2016-ban benyújtott jogi dokumentációhoz képest nem 
történt változás 

 

 Egyesület, alapítvány, egyéb nonprofit szervezet, kivéve gazdasági társaság: 
létesítő okirat másolata  

 

 Mind: 30 napnál nem régebbi eredeti hiteles bírósági kivonat / cégkivonat   

 Mind:30 napnál nem régebbi eredeti  aláírás minta (közjegyző, vagy ügyvéd vagy 
a pénzintézet által hitelesített aláíró karton) 

 

 Mind:30 napnál nem régebbi eredeti banki igazolás a számlavezetésről (Nem 
azonos a banki aláíró kartonnal!) 

 

2.8. nyilatkozat a 2016. 03.01. és 2016.12.31. között keletkezett jegybevételről 
(forgalmazási bevételről), színházi nevelési társulat esetében arról, hogy az 
előadások legalább 80% színházi nevelési foglalkozás 

 

2.9. OSZMI igazolás   

 Kiadásához: DVD felvétel a 2016. évi bemutatókról  

 Kiadásához: bemutatókhoz plakát, színlap, szövegkönyv, fotó papír alapon vagy 
CD-n 

 

 Kiadásához: sajtómappa papír alapon vagy CD-re kiírva   

2.10. nagy értékű eszközbeszerzés esetén 3 árajánlat - 

2.12. ernyőszervezet esetén a tagszervezeteinek nyilatkozata - 

 
 


