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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete pályázatot hirdet Segédeszköz vásárlás és 
Tanulmányi támogatás kategóriákban! 

Segédeszköz vásárlásához támogatást az alábbiak valamelyikére tudja Egyesületünk Elnöksége 
megítélni minimum 5000,- Ft,- maximum 25.000,- Ft értékben : hagyományos-, vagy beszélő vakügyi 
segédeszközök (pl: MVGYOSZ segédeszköz boltjának termékei), mobiltelefonok, számítástechnikai 
eszközök, kiegészítők (pl.: adattárolók, hangfalak, egyéb eszközök),szoftverek, CD-s magnók, mp3-
lejátszók, diktafonok, nagyítók,illetve szemüvegek esetén csak a lencsék vásárlása támogatható, a keret 
sajnos nem! 

Tanulmányi támogatás esetében a Pályázati adatlap mellékleteként Iskolalátogatási igazolás benyújtása 
szükséges! 

A kitöltött Pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: 

• A pályázó Tagtárs jövedelemigazolása. Nem számít jövedelemnek: a fogyatékossági támogatás, 
a vakok személyi járadéka és a kiemelt családi pótlék sem! 

• Érvényes tagsági igazolvány másolata (első és utolsó oldala), 
• Kiskorú pályázó esetén iskolalátogatási igazolás és a szülők jövedelemigazolása, 
• Segédeszköz vásárlásáról készpénzfizetési számla, amely a pályázó nevére és lakcímére szól. 

Minden Tagtársunk egy pályázatot adhat be, és pályázatonként egy segédeszköz vásárlásához, vagy a 
tanulmányokhoz kérhető támogatás! A pályázaton kizárólag az alábbi pályázati adatlappal, kizárólag 
Egyesületünk tagjai vehetnek részt, 2016. évre érvényes tagsági igazolvánnyal! 

Az adatlap irodánkban személyesen átvehető 2016. július 20-án, illetve letölthető honlapunkról is: a 
www.tolnamegyeivakok.hu címről. 

A pályázatokat Egyesületünk címére kell benyújtani (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.) postai úton, e-
mailben az szdvakok@gmail.com címre vagy személyesen irodánkban is leadható.  

A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 23. péntek. 

A határidő után leadott pályázati adatlapokat nem áll módunkban elfogadni! 

Az Elnökség 2016. október 18-ig dönt a benyújtott pályázatok elbírálásáról, a beérkezett pályázatok 
számának, a pályázó rászorultságának, és a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével. 
Előnyben részesülnek: a diákok, egyesületünknél társadalmi munkát végzők, önkéntes segítők, valamint 
az alacsony jövedelmű Tagtársaink. A nyerteseket postai úton értesítjük. 

Kérjük a pályázati adatlap pontos kitöltését, feltétlen aláírását és a határidő pontos betartását! 

Szekszárd, 2016.07.18.                                        

Kovács Lászlóné 
Elnök 
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Pályázati adatlap segédeszköz/tanulmányi támogatáshoz 

Pályázat sorszáma.:.………/2016. 

 

 

Név: ______________________________________  Születési hely, idő: ____________________________  
 

Anyja neve: ________________________________  Lakcím: _____________________________________  

 

Tel.(mobil és vezetékes), E-mail: ____________________________________________________________  

 

Törzsszám (tagsági igazolványban szereplő): __________ Egy főre eső jövedelem: ________________ Ft/fő 

 

Vásárolni kívánt segédeszköz megnevezése: ___________________________________________________  

 

Bruttó vételára:________________Ft. Árajánlatot adó cég: _______________________________________  

 

Kérelem rövid indoklása: ......................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Dátum:…………………, 2016. …………hó ………nap __________________________________ 

 Pályázó/Szülő aláírása 

 Személyi ig. szám:…………………… 
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