TÁMOGATÁS TÉTELES INDOKLÁSA – a pályázat 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (magánszemélyek részére történő bruttó kifizetések):

Költség megnevezése
Igényelt összeg
A BGA-ból támogatható vagy nem?
Indoklás

Alkalmazottak bruttó bére 




Egyéb, az alkalmazottnak nyújtott személyi juttatás (napidíj, természetbeni juttatások)

nem támogatható

Alkalmazottak egyszeri juttatása: prémium, felmondás, végkielégítés, stb.

nem támogatható

Tiszteletdíjak, honoráriumok



nem támogatható csak művészi vagy egyéb szellemi tevékenységek díjazására

Megbízási szerződések




Egyéb (pl. ösztöndíjak)


Különösen indokolt esetben

Munkaadót terhelő járulékok
Munkaadót terhelő járulékok









DOLOGI KIADÁSOK:
Költség megnevezése
Igényelt összeg Ft-ban
A BGA-ból támogatható vagy nem?
Indoklás
Anyagköltség, készletbeszerzés
Irodaszerek




Szakkönyvek




Kisebb tárgyak, fogyóeszközök, programok munkaeszközei




Építési anyagok


nem támogatható

Hajtó- és fűtőanyag beszerzése 



Egyéb anyagköltségek (RÉSZLETEZVE)



Szolgáltatási kiadások
Irodabérleti díj




Irodafenntartás és közüzemi díjak (közüzemi díjak fajtánként, takarítás, karbantartás, őrzés, vagyon- és tevékenységbiztosítások, egyszeri 100.000 forintot meg nem haladó költségű irodai állagjavítás)



Kommunikációs költségek (posta, telefon, Internet)


telefonköltségként a támogatási összeg max. 20%-a támogatható

Informatikai szolgáltatások költségei (rendszergazda, honlapfeltöltés,-frissítés, számítógép-, irodai eszközök karbantartása)



Pénzügyi szolgáltatások




Oktatás, előadói díjak vállalkozói megbízások keretében




Előfizetések




Egyéb vállalkozói megbízások (céggel, jogi személlyel, magánszemély vállalkozóval kötött szerződések alapján, részletezve típusonként)



Utazási költségek
Szállítási költségek



Utazási költségek




Útiköltségtérítés gépkocsival történő utazás esetén (saját tulajdonú vagy szerződés alapján bérelt autóval útnyilvántartás alapján)




Rakodás, raktározás költsége



Szállásköltség, étkezési költségek
Szállásköltség (max. ***csillagos szállodában)



Étkezési költségek



Médiakiadások, reklám, reprezentációs költségek
Médiakiadások



Reprezentációs költségek (kivéve alkohol, dohányáru és ajándék)

a teljes költségvetés max.10%-áig támogatható

Egyéb kiadások
Egyéb kiadások (RÉSZLETEZVE)



Adók, illetékek
Adó jellegű kiadások, illetékek


nem támogatható

Működési célú beszerzések (bruttó 100.000 Ft alatti egyedi értékű beszerzések)
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, felújítása




Programkellékek beszerzése, felújítása




Irodabútorok beszerzése



Egyéb működési célú beszerzések (100.000 Ft alatt)





BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (bruttó 100.000 Ft feletti egyedi értékű beszerzések) A felújítási kiadás = értéknövelő beruházás, és nem karbantartás vagy állagmegóvás!

Költség megnevezése BERUHÁZÁS
Igényelt összeg Ft-ban
A BGA-ból támogatható vagy nem?
Indoklás
Beruházási költségek
Gépek, berendezések, szoftverek felszerelések beszerzése



Programkellékek beszerzése



Honlap létrehozása és fejlesztése (tárhely bérleti díja nem!)



Irodabútorok beszerzése




Gépjármű beszerzése


nem támogatható

Ingatlanvásárlás


nem támogatható

Ingatlan-, épület építése


nem támogatható

Egyéb beruházási költségek

nem támogatható


Költség megnevezése FELÚJÍTÁS
Igényelt összeg Ft-ban
A BGA-ból támogatható vagy nem?
Indoklás
Felújítási költségek
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása



Programkellékek felújítása



Irodabútorok felújítása




Gépjármű felújítása


nem támogatható

Ingatlan felújítása




Egyéb felújítási költségek






