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NEAO-KP-1-2021/1-000192 sz. pályázat szakmai beszámolója

Kérjük, mutassa be a megvalósított konkrét tevékenységek és az elszámolásra becsatolt bizonylatok közötti összefüggést
(milyen költségekre került felhasználásra a támogatás)!

2.

Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél. (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult
program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet, képzés esetén a megvalósított
képzés részletes tematikáját, óraszámot, előadókat, résztvevők számát, stb.)! Ennek keretében kérjük, ismertesse továbbá
röviden a támogatásból megvalósult tevékenység, program eredményeit, a támogatás hasznosulását, megvalósított
beruházás, (eszköz)fejlesztés esetén kitérve a fenntarthatóság ismertetésére is.

1.

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Kérjük a szakmai beszámoló valamennyi kérdésére adjon választ.

Pályázó/igénylő adatai - NEAO-KP-1-2021/1-000192-VAL-ELS/003
AVE011 - Beszámoló nyomtatása

Az Eötvös Collegiumért
Alapítvány működésének
támogatása

CímKözösségi környezet kollégium - Működési
támogatás 2021.

Tárgy

CP/999/2020IktatószámCivil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható összevont
támogatás 2021.

Kiírás
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Program (2021)

Program

19022637-1-43AdószámMagyarország, 1118 Budapest (Budapest)Székhely
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Az Eötvös Collegiumért Alapítvány, miként az alapító okiratban olvasható, az intézményt (ELTE Eötvös József Collegium) alapító Eötvös Loránd
szándékaival egyezően a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészeti és természettudományi karára felvett vidéki fiatalok
legkiválóbbjainak alapos felkészítésével kitűnő tanárokat törekszik adni a magyar középiskoláknak és segíteni kívánja a tudományos kutatói
utánpótlás biztosítását. E társadalmi célok eléréséhez az – e tevékenységet állami felsőoktatási intézményként felelősen ellátó – ELTE Eötvös József
Collegium programjainak közvetett támogatásával, a Collegium szellemi holdudvarát jelentő öregdiákok bevonásával, a Collegiumnak a civil szférára
is ható eredményeinek népszerűsítésével járul hozzá. Magyarországi és a határon túli össztársadalmi hatást ér el azzal, hogy a Collegium
tehetséggondozó rendezvényeire – azok lebonyolításának támogatásával és különösképp népszerűsítésével – országszerte résztvevőket toboroz, az
eredményekről országos sajtótermékekben tudósít. Hasonlóan széleskörű társadalmi hatást ér el azzal is, hogy hazánk nagy múltú,
legtekintélyesebb tehetséggondozó intézményének képviseletében a magyar felsőfokú tehetséggondozás mintáját a Kárpát-medence egészében
megismerteti és népszerűsíti. A pályázat támogatásával a 2013-tól történelmi emlékhely Eötvös József Collegium több közel ezer főt számláló
alumnus-körének folyamatos, lépésről lépésre történő bevonásával a magyar szellemi élet meghatározó tagjaihoz juttatja el a collegiumi
tehetséggondozó munka eredményeit. Az alapító okiratban lefektetett célokat ennek köszönhetően is hatásosan tudja megvalósítani, és a
tehetséggondozás mellett különösen jelentős sikereket ér el a határon túli magyar civil és felsőoktatási intézményekkel való együttműködések
előkészítésében. A pályázat támogatásával az Eötvös Collegiumhoz kötődő, eddig közvetlenül meg nem szólított egykori collegistákat és a Collegium
szellemiségét elfogadó és támogató magyar szellemi elit képviselőit, kívántuk elérni és programjainkba bevonni. Az egykori collegisták –
számításaink szerint közel ezer fő – a magyar értelmiségi társadalom legkülönbözőbb csoportjaihoz tartoznak. Az Alapítvány céljainak és az általa
képviselt szellemiségnek ekképpen történő, közvetlen és közvetett – a motivált öreg collegisták révén – hosszú távú megismertetésével széleskörűen
erjesztő hatást érhetünk el. A pályázat keretében egyfelől biztosítani tudtuk a http://procollegio.eotvos.elte.hu/ című honlapunk frissítését, az
aktuális tartalmak feltöltését (megbízási díjat fizettünk a honlapfejlesztésre felkért vállalkozónak), másfelől hírlevelet indítottunk (Mercurius Collegii),
amely a folyamatosan bővített növendéki háló tagjait és az aktív statussal rendelkező collegistákat tájékoztatja az Alapítványtól támogatott
Collegiumnak és magának az Alapítványnak a működéséről. 2021-ben – havi rendszerességgel – összesen tizenkét hírlevelet küldtünk ki. A hírlevelek
tartalmát az elnök és a pályázatban megbízási szerződéssel felkért kolléganő állította össze, a formai megjelenítést a kolléganő végezte, aki
egyszersmind gondoskodott a kiküldés technikai megvalósításáról is. Mindemellett a pályázat támogatásnak köszönhetően az adminisztrációs és
ügyviteli feladatok ellátása terén történt megbízással az Alapítványnak a pénzügyi és jogszabályi környezetnek megfelelő működését is
biztosíthattuk. A pályázatban foglalt célokat, az Alapítvány működésének dinamizálását szolgálta az asztali számítógép megvásárlása, amely az
adatok tárolását és feldolgozását, a hírlevél és egyéb dokumentumok készítését magas színvonalon biztosítja.

600 000 Ft megbízási díjat fizettünk a honlap folyamatos működtetésére. Az Alapítvány eredményeit, az alapítványhoz kötődő eseményeket
megjelenítő, hiánypótló honlap immár olyan referenciát teremt, ahol az Alapítvány potenciális támogatói azonnal és világosan meg tudnak
bizonyosodni arról, hogy a céloknak megfelelő, érdemi tevékenység folyik, így ennek köszönhetően a támogatási készségük is erősödik.
http://procollegio.eotvos.elte.hu/ A honlap folyamatos és naprakész működése a további pályázati tevékenységet is erősíti, hiszen az Alapítványtól
benyújtott pályázatok bírálói egyértelműen tájékozódni tudnak, hogy az adott pályázat a korábbi eredményes működés alapján megalapozott. (Lásd



Projekt címe: Az Eötvös Collegiumért Alapítvány működésének támogatása
Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2021/1-000192
Iktatószám: CP/999/2020

Pályázó teljes magyar neve: Az Eötvös Collegiumért Alapítvány
Székhely: Magyarország, 1118 Budapest (Budapest)

2/7 Nyomtatva: 2022.01.17 11:01:12

Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a támogatott tevékenység program, milyen
nehézségek merültek fel, tervezik-e a program folytatását, egyéb észrevételek)!

7.

Kérjük, tájékoztasson a BGA logó használatának módjáról! (felhasználási hely megnevezése, fotó/fénymásolat küldése,
elérhetőségének linkje, stb.)

6.

Kérjük, mutassa be a támogatásból megvalósult tevékenységgel, programmal összefüggő kommunikációs terv
megvalósulását (pl. sajtóanyag, média megnevezése). (A megjelenést igazoló dokumentációt kérjük fénymásolatban
benyújtani!)

5.

Kérjük, sorolja fel a szakmai beszámolóhoz mellékelt dokumentumokat (Kérjük, törölje a felsorolásból a nem relevánsakat)!4.

Kérjük, becsülje meg a támogatásból megvalósult feladat, program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesült
szervezetek, személyek számát!

3.

pl. jelen pályázat dokumentumai és a beszámoló: http://procollegio.eotvos.elte.hu/nea-2021/). Az Alapítványtól támogatott szervezet, az Eötvös
Collegium működésében is egyértelmű az eredmény, mert az alapító okiratban kifejezett céloknak megfelelő működés és annak láthatóvá válása, az
ebben megnyilvánuló társadalmi felelősségvállalás jó értelemben vett erjesztő és nevelő hatással van a mindenkori Eötvös-collegistákra. Közülük
kerülhetnek ki – tehetségük miatt is – a jövő nemzedék meghatározó értelmiségi és társadalmilag érzékeny szereplői. 600 000 Ft megbízási díjat
fizettünk ki a támogatói kör, az alumni-hálózat fenntartására, bővítésére és folyamatos működtetésére. A tagtoborzás (egykori növendékek
felkutatása és a levelezői körbe történő bevonása) mellett a megbízott (szerkesztő) gondozásában Mercurius Collegii címmel hírlevelet
szerkesztettünk, amelyek havi rendszerességgel tizenkét alkalommal juttattunk el a növendékekhez. A hírlevél felelős kiadója az Alapítvány elnöke
(egyben a Collegium igazgatója), szerkesztője a megbízott, aki minden olyan hírt igyekszik felkutatni, amely az Alapítványtól támogatott
Collegiumhoz kötődik. Átlagban 5-6 beszámoló, interjú, rendezvényfelhívás és egyéb tudósítás került az ELTE Alumni felületén szerkesztett
elektronikus küldeménybe. 600 000 Ft megbízási díjat fizettünk ki az adminisztrációs, ügyviteli feladatok ellátására, az Alapítvány pénzügyeinek, a
bírósági beszámolóknak – a jogszabályoknak megfelelő – intézésére, illetve elkészítésére. A kifizetés egy összegben történt, ugyanakkor egy évre, 50
000 Ft / hó összeggel terveztünk. 198 140 Ft vételárat fizettünk ki asztali számítógép, billentyűzet és egér (típus: Intel NUC 8i5BEH Mini PC)
megvásárlására, amely az adatok tárolását és feldolgozását, a hírlevél és egyéb dokumentumok készítését magas színvonalon biztosítja.

A pályázat megvalósítása közvetlen, kedvező hatással van az Alapítványnak és a támogatott szervezetnek, mindenekelőtt az Eötvös Collegiumnak –
az alapcélokban megfogalmazott – működésére. Az Alapítványhoz kötődő és az azt támogató egykori és mai Eötvös-collegisták (képviseletük az
Alapítvány Kuratóriuma) jelentik azt a növendéki hálót, amelynek pénzben is mérhető támogatása az Alapítvány szakmai munkájának fontos
hátterét jelenti (a Collegium részbeni akadálymentesítésére nemrégiben közel 1 millió Ft gyűlt össze a megszólított öregdiákok adományaiból). A
növendéki hálózat bővítésének köszönhetően, a Mercurius Collegii hírlevél és a procollegio honlap révén tevékenységeinkkel mintegy kétezer
magánszemélyt értünk el, illetve támogattunk szellemi értelemben.

o Fotó; o CD / DVD; o Eszközbeszerzés esetén árajánlat; eszközök leltárba vételét igazoló dokumentumok;

Az Alapítvány és az általa támogatott Collegium tudatosan tervezi a valóban tervezhető sajtómegjelenéseit. A pályázat keretében megjelenő hírlevél
(Mercurius Collegii) a magánszemélyek mellett számos olyan orgánum képviselőjéhez is eljut, amelyek tudósításokat közölnek a tevékenységeinkről.
Kiemelt partnerünk az ELTE honlapja, hírlevele és alumni hírlevele, illetve a Magyar Katolikus Rádió.

Az Eötvös Collegiumért Alapítvány honlapján a NEA és a Miniszterelnökség mellett a Bethlen Gábor Alapkezelő logóját is feltüntettük, az alapítvány
működését támogató pályázatok és eredmények honlapfelületen. Emellett a pályázati támogatásról az alumni hírlevélben közzétett rövid
beszámoló mellett is szerepeltetjük a BGA logóját. http://procollegio.eotvos.elte.hu/nea-2021/

A programnak a támogatási időszakra tervezett céljai megvalósultak, ugyanakkor azt hasonló formában és tevékenységi körökben a jövőben is,
évről évre folytatni tervezzük. A pályázati támogatás biztosítja ugyanis az Alapítvány színvonalas működését.




