ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSÉHEZ
(javasoljuk a felsorolt lépéseket sorrendben elvégezni)
1. Nagyon fontos, hogy amely szervezetnek még nincsen MVH regisztrációs
száma, azt a G001 adatlapon sürgősen igényelje az MVH Veszprém Megyei
Kirendeltségtől (8200 Veszprém, Levendula u. 1. Pf. 791).
2. Aki már rendelkezik MVH regisztrációs számmal, annak a G946 nyomtatványon
jelszót kell igényelnie akár meghatalmazott, akár technikai közreműködő tölti fel
a pályázatát.
3. A pályázat feltöltése ügyfélkapun keresztül történik (csak természetes személy
által lehetséges), így a feltöltőnek ügyfélkapus regisztrációval és saját
személyére szóló MVH regisztrációs számmal is rendelkeznie kell.
Ügyfélkapus regisztrációt a helyi okmányirodákban kell igényelni. Ügyfélkapus
regisztrációt csak természetes személy kaphat, szervezet nem, tehát célszerű
kijelölni egy személyt, aki az ügyfélkaput igényli (és később feltölti a pályázatot).
Ez lehet pl. a szervezet tagja vagy képviselője, pályázatíró, helyi önkormányzat
hivatali személye, vagy olyan személy, akinek már meglévő ügyfélkapus
hozzáférése és MVH-s regisztrációs kódja van.
4. Mivel a szervezet pályázatát is csak magánszemély közreműködésével lehet
benyújtani, szükséges az ún. meghatalmazás, melyet nagyon sürgősen (még a
héten!)
kérünk,
szíveskedjenek
az
alábbi
link
segítségével
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer
/1000005 elektronikus és postai úton eljuttatni az MVH Veszprém Megyei
Kirendeltségéhez. Kitöltési útmutató az alábbi linken érhető el:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/meghatal
mazasok_elektronikus_k_20100211_1009169
5. A pályázatok feltöltésének megkezdése várhatóan 2011.09.30-án 00 óra 0
perckor kezdődik és csak online módon lehetséges, tehát az akkor aktivált
felületre kell felvinni a kért adatokat és beszkennelni a mellékleteket. A pályázati
űrlap megismerésére szeptember 20-án mód nyílik, tehát érdemes az űrlapot
előre elektronikusan elkészíteni és 30-án a már kész szöveg blokkokat
átmásolva feltölteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a pályázati kiírásunk
forráshiányos, tehát csak a 24 millió Ft-os keretig lehetséges nyerteseket hirdetni
(a jelenlegi igény 37 millió Ft 45 db pályázótól). Mindezek alapján csak az első

Az új ötletek forrása!

24-26 pályázó nyerhet, ezért érdemes a
megnyitásakor azonnal elvégezni.

feltöltést

az aktivált

felület

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Munkaszervezetünk korlátozott kapacitása és a
beérkezett pályázatok nagy száma miatt technikai közreműködést nem tud
vállalni. Szíves megértésüket kérjük!
Javasoljuk, hogy ismeretségi körükben érdeklődjenek pályázatírójuknál, tagjaik
körében,hogy van-e olyan személy, aki fel tudja tölteni a pályázatot, kérjük velük
vegyék fel a kapcsolatot.
Amennyiben nincs ilyen személy, lehetőségként megadjuk egy közreműködő
elérhetőségeit, aki a pályázat feltöltését vállalja az Önökkel egyeztetett módon (díj
ellenében):
Molnár László
Bánd, Rákóczi u. 16/a.
0670-6279494
mlaszlofoto@gmail.com
Természetesen 20-át követően tartunk még egy összejövetelt a pályázók számára, ahol
az űrlappal és a feltöltéssel kapcsolatosan igyekszünk további hasznos információkat
adni.
Amennyiben további kérdése van, kérem írjon vagy hívjon Bennünket!
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