
 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Értékek gyűjteménye" -  szabadtéri és  zárt kiállító terek kialakítása, helyi 
gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése  

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

                              

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

amely létrejött egyrészről  ………………………………………………… (pályázó szervezet 
hivatalos neve, címe: ………………………………….. képviselője: 
………………………….) mint az "Értékek gyűjteménye" -  szabadtéri és  zárt kiállító terek 

kialakítása,  helyi gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése elnevezésű LEADER célterületre 
pályázó   

másrészről ……………………………………….............. (a területileg illetékes Tourinform 
Iroda/más szervezet neve, címe:……………………. képviselője: ……………………………  
) mint együttműködő partner  

között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

Felek jelen megállapodás aláírásával szándékukat fejezik ki abban, hogy 
együttműködnek…………………………………………………………………. 
 
1. Az együttműködés célja:  
2. Az együttműködés keretei: 
3. A partnerek szerepe/feladata az együttműködésben: 

 

…………………..2011……………………….hó …………..nap 

 

               ………………………                                  …………………………  

             Pályázó                                            Együttműködő  

 

 

 

 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Értékek gyűjteménye" -  szabadtéri és  zárt kiállító terek kialakítása, helyi 
gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése  

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

Kitöltési útmutató:  

1. A dokumentumot a felek aláírásra jogosult (cégszerű) képviselői írják alá. 
Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, kézzel vagy géppel, olvashatóan az aláírás alá kell 
írni. 

2. Az együttműködés kereteinél kell részletezni, azokat a feltételeket és formákat, ami 
alapján vállalják a felek az együttműködést (pl. eredményes pályázat esetén 
együttműködési megállapodás kötése, rendszeres tájékoztatás a projekt megvalósítása 
során, részvétel a pályázó szervezet projekttel kapcsolatos értekezletein). 

3. A partnerek szerepe/feladata az együttműködésben résznél mind a pályázó, mind az 
együttműködő partner részéről legalább egy-egy feladat/szerep felsorolása kötelező. A 
feladatoknak kapcsolódnia kell a szabadtéri és zárt kiállító terek kialakításához, a helyi 

gyűjtemények bemutathatóságának elősegítéséhez, vagy a kiállító terek működéséhez. 
4. A fenti szándéknyilatkozat bővíthető, kiegészíthető. 
5. A dokumentumot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, maximum 1. 

oldalban kell benyújtani. 

 

 

 

 

         

 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Értékek gyűjteménye" -  szabadtéri és  zárt kiállító terek kialakítása, helyi 
gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése  

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

                

NY I L A T K O Z A T NYITVATARTÁSRÓL  

 

Alulírott …………………………………………. (pályázó szervezet/ hivatalos képviselője), mint a 

……………………………………………… (pályázó szervezet neve, címe: ……………………., 

adószáma: ………..) hivatalos képviselője kijelentem, hogy a „Értékek gyűjteménye" -  szabadtéri és  

zárt kiállító terek kialakítása, helyi gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése” című LEADER 

pályázat kapcsán a  fejlesztés utáni nyitvatartási idő: 

- folyamatos* 

- időszakos 

 
 
 
…………………………..2011.…………………hó………………nap 
 
 
 
 
……………………………..      

Pályázó  
 
               

(Megfelelő rész aláhúzandó) 

 

*Folyamatos nyitvatartásnak minősül:  
1. szabadtéren bármikor megtekinthető kiállítás.  
2. zárt kiállítótér esetén, ha a pályázó egész évben biztosítja, hogy a látogatók a kiállítást 
bejelentkezésre megtekinthetik, vagy a bejáratánál elhelyezett hirdetmény (telefon, kulcs 
elérhetősége)  segítségével a létesítmény 10-15 percen belül megtekinthető. 
3. Legalább a hét 5 napján, min. heti 20 órában nyitva tart egész évben. 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Értékek gyűjteménye" -  szabadtéri és  zárt kiállító terek kialakítása, 
helyi gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése 

 
A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 

Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása 

A szervezet neve: 
A szervezet székhelye: 
A szervezet adószáma: 
 

1. Szervezet megalakulásának körülményei: 

2. Szervezet célja, küldetése: 

3. Szervezet tevékenységének célcsoportja: 

4. Jelentősebb tevékenységek legalább az elmúlt 3 évben: 

5. Eredmények: 

6. Továbbfejlődési lehetőségek: 

7. A tervezett fejlesztés céljának rövid bemutatása a szervezet eddigi 
tevékenységének tükrében: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – "Értékek gyűjteménye" -  szabadtéri és  zárt kiállító terek kialakítása, 
helyi gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése 

 
A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 
 
 

Kitöltési útmutató: a „Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása”-hoz 

 
Formai követelmény: max. 3 oldalas word dokumentum, Times New Roman 12-es 
betűtípussal 
 
Tartalmi követelmény:  

1. A szervezet alakulásának körülményei: Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban 
bekövetkezett változásokat, dátummal együtt. Mikor alakult, kik a tulajdonosok, 
képviselők? 
 

2. Szervezet, célja, küldetése: Mi a szervezet működésének célja? Tervezett tevékenység 
hogyan kapcsolódik a szervezet céljához, küldetéséhez? 
 

3. Szervezet célcsoportja: Köthető-e a szervezet tevékenysége célcsoporthoz? Hogyan 
lehet csoportosítani a célcsoportot (nem, életkor, lakhely, stb.)?  

 
4. A szervezet azon tevékenységének részletes ismertetése, mely a tervezett fejlesztéshez 

kapcsolódik, kiemelten az elmúlt 3 év tevékenysége 2008-2011 között: referenciákkal, 
számadatokkal. 

 
5. Eredmények: Ismertesse a tevékenységek során elért számszerűsíthető eredményeket!  

 
6. Továbbfejlődési lehetőségek: Mutassa be röviden a szervezet fejlődési lehetőségeit, 

várható jövőbeni működését! 
 

7. A tervezett fejlesztés céljának rövid bemutatása a szervezet eddigi tevékenységének 
tükrében: Ismertesse, hogy a tervezett fejlesztés hogyan kapcsolódik a szervezet eddigi 
tevékenységéhez! 
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