Nemzetünk Fejlődéséért Alapítvány
1138 Budapest, Róbert K. krt. 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázati adatlap a Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítványmeg által
meghirdetett, „Eszköztámogatás” pályázathoz.
Ingyenes támogatás laptopra, asztali számítógépre, tabletre és okosórára.

1. A Pályázó adatai
Pályázó neve:
Cég, vállalkozás esetén cégnév!

Címe

Megye:

Irányítószám:

Település:

Utca, házszám:

Adószám:

Ügyvezető neve:

Honlap elérhetősége:

Cég, vállalkozás esetén!

Cég, vállalkozás esetén!

Cég, vállalkozás esetén!

Pályázó telefonszáma:

E-mail címe:

Cég, szervezet esetén adja meg az alábbi adatokat! Postafiók nem szerepelhet székhely címként!

A szervezet működési formája:

A szervezet székhelye:

Működésének kezdete:

Fő tevékenysége:

2. Mire adja be a pályázatát?
Kérem jelölje X -el, azt az eszközt, amire pályázik.
Minden eszközből egy darabra pályázhat.
Laptop

Asztali számítógép

A pályázatot a következő címre küldje, postai úton:
Nyitrai József
Pályázat
2401 Dunaújváros, Pf.: 352.

Tablet

Okos óra + Memória kártya

Honlap: digitalisalapitvany.hu
ingyenlaptop.hu
E-mail: info@digitalisalapitvany.hu
Mobil: 06-70/62-77-969

3. Pályázati kérelem benyújtásának oka, egyéb körülmények:
…...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Figyelem! Az adatlap minden mezőjét kötelező kitölteni! A minimum támogatási összeget,
a 6.000,- Ft-ot, vagy magasabb összeget, az Alapítványunk, OTP banknál vezetett
számlaszámra utalja.
Nemzetünk Digitális Fejlődéséért Európai Alapítvány
OTP Bank: 11736037-23680500-00000000
A támogatási összeg banki utalása esetén, csatolja az adatlaphoz az utalásról szóló igazolást
és postai úton az alábbi címre küldje el. A pályázatot a támogatási díj beérkezése után tudjuk
figyelembe venni. Cég, szervezet esetén a céges dokumentumokat (cégkivonat, alapítói
okirat), a bírálathoz, esetenként kérhetjük, a pályázótól e-mailen keresztül!
Adatvédelmi tájékoztató
A pályázat során az adatszolgáltatás a pályázati lap kitöltésével, önkéntes. Aki a pályázatban
részt vesz, az adatlap kitöltésével tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul adatai
kezeléséhez, nyilvántartásához, valamint a pályázattal kapcsolatos támogatási
nyilvánosságra hozatalhoz (csak a név szerepel nyilvánosan). A pályázatban kiírtakat
megismertem, a pályázati feltételeket elfogadom.

Dátum.................................................

--------------------------------------pályázó aláírása
A pályázatot a következő címre küldje el, postai úton:
Nyitrai József
Pályázat
2401 Dunaújváros, Pf.: 352.

Honlap: digitalisalapitvany.hu
ingyenlaptop.hu
E-mail: info@digitalisalapitvany.hu
Mobil: 06-70/62-77-969

