.
Alapadatok

.
Pályázati azonosító

HAT-20-01-0506

Pályázati kategória kódja

HAT-20-01

Pályázati kategória megnevezése

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Iktatószám
EPER iktatási azonosító

EPER-2020-103572

Iktatás dátuma

2020.03.25

Státusz

Aláírt, megkötött szerződés

.
Pályázó adatai

.
Pályázó neve

Dunakeszi TK Isaszegi Damjanich János Általános Iskola

Pályázó jogi státusza

Egyéb fenntartású intézmény

Pályázó országa

Magyarország

Régió

Közép-Magyarország

Megye megnevezése

Pest

Irányítószám

2120

Település

Dunakeszi

Utca, házszám

Állomás sétány 4.

Telefonszám

3628582250

.
Kötelezettségvállaló

.
Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos

Igen

.
Számlatulajdonos

.
Számlatulajdonos a pályázóval azonos

Igen

.
Projektadatok

.
Projekt címe

Erdélyi barangoló a történelem és a népi kézművesség jegyében

Projekt kezdete

2020.08.15

Projekt vége

2021.08.31

Megvalósulás helye - ország

Románia

Megvalósulás helye - település

Arad-Déva-Torockó-Torda-Korond-Farkaslaka-Madarasi hargitaBékás sz.-GyimesPusztina-Csucsa-Nagyszalz

Kapcsolattartó személy mobil száma

36-20-4900387

Kapcsolattartó személy neve

Palaga Sándorné

Kapcsolattartó személy telefonszáma
Kapcsolattartó személy e-mail címe

palagamarti1013@gmail.com

.
Pénzügyi adatok

.
Kért összeg

3352500

Érvényes eredeti kért összeg

3352500

Önrész összege

0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%)

0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

0,00

Más államháztartási támogatás összege

0

Összes bevétel

3352500

Összes kiadás

3352500

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%)

100,00

Megítélt összeg

3352500

Aktuálisan megítélt összeg

3352500

Összes lemondott összeg

0

Összes visszavont összeg

0

Összes hátralévő kifizetés

0

Összes kifizetett összeg

3352500

Összes befizetett támogatás

0

Összes befizetett kamat

0

Egyenleg

0

.
Információs adatok

.
Munkaforma

Tanulmányút

Program nyelve

magyar

Program weboldala

damjanich-iszeg.sulinet.hu

Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?

igen

.
Költségvetés

.
Bevételek

.
Ö

BEVÉTEL TÍPUSA

ÖSSZEGE

ÖNRÉSZ (A B)

0

A

SAJÁT FORRÁS

0

B

EGYÉB FORRÁS

0

T

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG

3352500

Z

ÖSSZESEN (Z=A B)

3352500

Kiadások

.
A
KÖLTSÉG/KIADÁSN Tételek részletezése
EM MEGNEVEZÉSE

I. Támogatásból
II. Önrészből és
fedezett kiadások (Ft- egyéb támogatásból
ban)
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

A

DOLOGI KIADÁSOK

3088125

0

3088125

A1

Utazási költség

2250x450

1012500

0

1012500

A2

Szálláskölség

39 főx3500/nap/x4éj

546000

0

546000

A3

Étkezési
szolgáltatások
költsége

39
főx4100/fő/félpanzió
x5

799500

0

799500

A4

Útlevél kiállításának
költsége

0

0

0

A5

Baleset- és
felelősségbiztosítás
költsége

78000

0

78000

A6

Projektvezető,
kísérőtanár
megbízási díja,
számlás kifizetés
esetén

0

0

0

A7

Programokhoz
kapcsolódó egyéb
szolgáltatások
költsége

belépők:6000x39fő
/Déva vára, felvonó,
népművészeti
gyűjtemény,sóbánya,
történelmi előadás,
Ady múzeum, Tamási
áron
312000
szülőháza,Csonka
torony, irodalmi
előadás,színházi
előadáskézműves
fogl.39x1000Irodalmi
foglalkozás:39
főx1000

0

312000

A8

39 főx3100 /úti
csomagok:téliszalámi,
Élelmiszer
sonka, pékáru
120900
alapanyagok költsége
paprika, paradicsom,
májkrém

0

120900

A9

ajándéktárgyak/kulcst
artó,hűtőmágnes:350
00koszorú5x2545alap
219225
anyag/üvegtányér,üv
egfesték:35000póló:3
9x3500

0

219225

Egyéb
anyagbeszerzés
költsége

39főx400x5nap

B

SZEMÉLYI JELLEGŰ
KIADÁSOK

B1

Bruttó személyi
költség

B2

Z

264375

0

264375

225000

0

225000

B1 sor után számított
munkaadót terhelő
13125x3fő
járulékok, adók

39375

0

39375

ÖSSZESEN (Z=A B):

3352500

0

3352500

15000x5napx3fő

.
Döntés

.
Döntés indoklása

Érvényes

Döntés dátuma

2020.06.18

Megítélt összeg

3352500

Döntési kikötés

.
Pályázó szervezet adatai

.
1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI
OM azonosító:
032369
Tankerületi Központ
A fenntartó típusa:
Állami fenntartású intézmény esetén kérjük, adja meg az alábbi adatokat:
Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem neve:
Dunakeszi Tankerületi Központ
Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem képviselőjének neve:
Szabóné Forgács Gabriella
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó intézmény hátrányos helyzetű településen működik:
nem
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a település minősül hátrányos helyzetűnek, amelyik szerepel 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletében.
1.2. TÁRSPÁLYÁZÓ ADATAI
Ezeket az adatokat akkor kérjük kitölteni, ha másik köznevelési intézménnyel közösen valósítja meg a programot.
1. Társpályázó intézmény neve
1. Társpályázó intézmény OM azonosítója
1. Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum neve:
1. Társpályázó intézményből utazó diákok száma:
2. Társpályázó intézmény neve

2. Társpályázó intézmény OM azonosítója
2. Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum neve:
2. Társpályázó intézményből utazó diákok száma:

.
Program bemutatása

.
2.1. PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁSA
Kapcsolattartó (projektvezető)
neve:
Palaga Sándorné
telefonszáma:
+36204900387
e-mail címe:
palagamarti1013@gmail.com
A pályázat címe:
Erdélyi barangoló a történelem és a népi kézművesség jegyében
A pályázat célja, rövid összefoglalása:
Kirándulásunk során tanulóink megismerhetik Erdély népművészetét.természeti szépségeit,nevezetes látnivalóit.Utunk során, a diákok
általános képet kapnak Erdélyről és Székelyföldről.Utunk kiváló, kötetlen tanulási lehetőség a diákok számára.Túrát teszünk a Békás
szorosban a Madarasi Hargitán és az 1000 éves határ mentén.Korondon a diákok mindennapjaiba tekinthetünk bele.Torockón a
népművészettel,Korondon a fazekas mesterséggel ismerkedünk.Arany J.életútját a Csonka toronyban járjuk végig.
Célország:
Románia
A részt vevő diákok száma:
35
Ebből SNI-s diákok száma:
1
A részt vevő felnőtt kísérők száma:
4
Ebből a kísérő szülők és nyugdíjas pedagógusok száma:
1
Az utazás kezdő időpontja:
2021.05.17
Az utazás időtartama (nap):
5
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utazás időtartama a magyarországi indulás napjától a visszaérkezés napjáig tart. Az utazásnak legalább
3 naposnak kell lennie.
Tervezett távolság (km)

2250
Útvonalterv - Kérjük szíveskedjen csatolni az útitervet, melyben szíveskedjenek felsorolni a kirándulás során tervezett települések neveit,
valamint a megtenni kívánt távolságot (km).
ÚtvonaltervIsaszegi Damjanich János Általános Iskola-converted.pdf
A fenti adatok alapján igényelhető maximális támogatás (Ft):
3352500
Utazási iroda szervezi a programot:
nem
Figyelem! A költségvetési táblában tervezett összköltség nem lehet nagyobb, mint az igényelhető maximális támogatás értéke!

.
Kötelező elemek

.
2.2. KÖTELEZŐ PROGRAMELEMEK
Határtalanul! előkészítő óra
Előkészítő óra rövid bemutatása:
Ismerkedés Erdély népművészetével: népi terítők, szőttesek, népviselet. Erdélyi és isaszegi viselet összehasonlítása.Érintett településekről
ppt készítése.kapcsolatfelvétel a korondi iskolával.Irodalmi foglalkozás :Magyarság Háza.Népi építészeti emlékek
(vetítés),Kapcsolatfelvétel korondi iskolával. Ajándékkészítés
Tanulmányi kirándulás
igen
Tervez-e külhoni magyar csoporttal közös tevékenységet?
Közös tevékenység bemutatása
Korondi Szakközépiskola/537060 - Corund, HR Strada Principală, nr. 590/ diákjaival tervezünk közös programot: Isaszegi népviselet, és
népi motívumok bemutatása.Üvegfestés korondi és isaszegi mintákkal. Közös sportmérkőzések./kézilabda és labdarúgás/
igen
Tervez-e témanapot a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján?
A témanap bemutatása
A tanulmányi kiránduláson szerzett élmények tapasztalatok bemutatása iskolánk tanárainak,szülőknek, városunk vezetőinek és iskolánk
diákjainak, erősítve ezzel is a határokon túl és határainkon belül élő magyar kapcsolatokat.
Utazó diákok részvétele a Magyarság Háza rendhagyó tanóráinak egyikén
igen
igen
Nemzeti önazonosságtudat megőrzésében és erősítésében kiemelt jelentőséggel bíró, határon túli történelmi vagy kulturális helyszín
meglátogatása. (Kárpát-medencei Bakancslistán szereplő helyszínek és/vagy a Rákóczi nyomában – Kárpát-medence útikönyvben
szereplő tematikus útvonal javaslatok.)
Kiemelt történelmi vagy kulturális helyszín megnevezése
Déva-Irodalmi ismeretek a Kőmíves kelemen ballada nyomában,Torockó-népi kézművesség-népi viselet megismerése, Csíksomlyó-Mária
kegyhely és búcsújáróhely felkeresése,Székelyudvarhely- Budvár- Székelytámadt vár felkeresése

A kirándulás programjának bemutatása 1. nap
Arad: a 13 aradi vértanú emlékművének koszorúzása.Déva:Déva várának megtekintése a Kőműves Kelemen c. ballada ismeretében.
Torockó:A falu építészete,faragott kapuk,Ida néni magánygyűjteménye-kézzel készített népviseletek,kézzel festett népi motívumokkal
ismerkedhetünk.Szállás elfoglalása.
A kirándulás programjának bemutatása 2. nap
Torda:sóbánya-Ferenc József erkély/különös visszhang/ Korond:népi fazekasság megismerése,korongozás. Közös program a Korondi
Szakközépiskola diákjaival.Tamási Áron sírjának koszorúzása.szállás elfoglalása.
A kirándulás programjának bemutatása 3. nap
Csíkszereda:Mikó vára-Csíki Székely Múzeum megtekintése.Gyimes:Ezeréves határ, Rákóczi vár romja,régi vámház, határkő
megtekintése.Pusztina:Pusztinai Magyar ház-hagyományőrző előadás.
A kirándulás programjának bemutatása 4. nap
Székelyudvarhely:Budvár, Székely támadta vár,Szelykefürdő:Székelykapuk Orbán Balázs sírjának koszorúzása.Csíksomlyó:zarándok hely,
Mária kegytemplom és búcsújáró hely felkeresése.Madarasi Hargita:Székelyek Szent hegye-túra,.Békás szoros:Magyarok hídja
A kirándulás programjának bemutatása 5. nap
Csucsa:Ady Múzeum. Nagyszalonta:Irodalmi foglalkozás a Csonka toronyban.
A kirándulás programjának bemutatása 6. nap
A kirándulás programjának bemutatása 7. nap
A kirándulás programjának bemutatása 8. nap
Határtalanul! értékelő óra
Értékelő óra rövid bemutatása:
Témanap a Nemzeti Összetartozás Napja: Tapasztalatok a vezetett útinaplók alapján, beszámolók bemutatása az iskola diákjai,
pedagógusai, szülők és a város vezetői számára.Foglalkoztató óra:az út során megismert népművészeti és népi kézművesség alapján
vetélkedők, játékok formájában.Tea délután az út során gyűjtött gasztronómiai ismeretek felhasználásával, népművészeti bemutatással,
fénykép és filmvetítéssel.Határon túli költők, írók műveiből irodalmi válogatás, előadás.

.
Fakultatív tevékenységek

.
2.3. FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG
Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység
Népi terítő megrajzolása és színezése egyéni technikával. Erdélyi és isaszegi minták alapján üvegfestés készítése.
Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység
Korondi fazekas műhelyben készített tárgyak mázazása és mintázása.Beszámoló,videó készítése a vezetett útinapló alapján.
Egyéb fakultatív tevékenység

.
Csatolandó dokumentumok

.
3. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Általános nyilatkozat

altalanos_nyilatkozat_hatartalanul_ka.pdf
Együttműködési nyilatkozat (amennyiben több intézmény együtt valósítja meg a programot):
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kapcsolattartók részéről
S28BW-820031113290.pdf
Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt dokumentum
EPSON_2257.pdf

.
Nyilatkozatok

.
4. NYILATKOZATOK
1. Nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek.
2.Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtottam be.
3.Nyilatkozom, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltattam vagy
ilyen nyilatkozatot nem tettem.
4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor - a szervezetre irányadó személyes jog alapján - jogerős
végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási, vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás alatt nem áll.
5. Nyilatkozom, hogy velem és az általam képviselt szervezettel kapcsolatban nem állnak fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró tényezők.
6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
követelményeknek.
7.Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor harmadik személy irányában nem áll fenn olyan
kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza, illetve amely az esetleges biztosítékadási
kötelezettséget korlátozza.
8. Nyilatkozom, hogy az elnyert támogatás felhasználása során az általam képviselt szervezet székhelye szerinti országban érvényes
számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásai, illetve, ha annak feltételei fennállnak, a közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint járok el.
9. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt tartozása és fennálló elszámolási kötelezettsége a magyar
államháztartás egyik alrendszerével szemben sem.
10. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik.
igen
11. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) vagy más csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós
jogi aktus alapján csekély összegű támogatásban részesült. (Amennyiben nem részesült csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje a
"Nem" választ!)
nem
Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni, hogy összesen mennyi csekély összegű támogatásban részesült:

12. Tudomásul veszem, hogy a támogatás során kizárólag csak olyan utazás támogatható, mely megfelel a nevelési-oktatási intézmények
által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendeletnek.
13. Nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen lelhetők fel
Név:
Dunakeszi Tankerületi Központ
Irányítószám:
2120
Település:
Dunakeszi
Cím:
Állomás sétány 4.
Nyilatkozat a fenti pontok elfogadásáról:
igen

