
 

 

„Felelős Vállalkozás Újbuda 2017” elismerő cím pályázati adatlapja 
 
ADATOK 
 
1. A pályázó adatai  
 
Vállalkozás neve:  
Címe:  
Honlap címe: 
 
2. A kapcsolattartó adatai  
 
Név:  
Beosztás:  
Cím (amennyiben eltér a 1. pontban megadott címtől):  
Telefon: 
E-mail:  
 
3. A vállalkozás tevékenysége és céljai:  
(maximum 500 karakter) 
 
4. Alapítás/Létrehozás éve: _________ 
 
5. A pályázó vállalkozás méret szerinti besorolása:  
mikro vagy kisvállalkozás (50 főnél kevesebb foglalkoztatott)  
közepes vállalkozás (250 főnél kevesebb foglalkoztatott)  
nagyvállalat  
 
6. Pályázó vállalkozás szolgáltatásának célcsoportja:  
lakossági ügyfelek  
vállalati ügyfelek  
 
 
 
PÁLYÁZATI PROGRAM 
 
Pályázati program elnevezése: 
 
 
Pályázati program ideje/időszaka: 
(év/hónaptól, év, hónapig) 
 
 
Pályázati program témaköre: 
(több is megjelölhető) 
 

 Esélyegyenlőség megteremtése (nők, család, hátrányos helyzetben élők, fogyatékos 
emberek, megváltozott munkaképességűek, roma és más nemzetiségűek) 

 Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra nevelés (sport) 

 Környezetvédelem, zöld munkahely program 



 

 

 Civil szervezetekkel való együttműködés a társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóság 
megteremtéséért 

 Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló program 
 
A pályázati program beavatkozási területe: 
(több is megjelölhető) 
 

 Vállalati önkéntes program 

 Speciális képzés, tréning, oktatás 

 Családi nap, egyéb vállalati rendezvény/rendezvénysorozat 

 Speciális lakossági program 

 Vállalati működéshez kapcsolódó program, vállalatirányítási beavatkozás (???) 

 Egyéb kreatív megoldás 
 
A pályázati program rövid leírása: 
(maximum 1000 karakter) (a rövid leírást publikussá tehetjük) 
 
 
A pályázati program előzményei és céljai: 
(maximum 3000 karakter) 
 
 
A pályázati program célcsoportjai: 
(maximum 2000 karakter) 
 
 
A pályázati program során végzett intézkedések, tevékenységek ismertetése:  
(maximum 3000 karakter) 
 
 
A pályázati program által már elért eredmények: 
(maximum 3000 karakter) 
 
 
A pályázati program várható hosszú távú hatása a kerületre vonatkozólag: 
(maximum 2000 karakter) 
 
 
A pályázati program hatóköre: 

- 11. kerület 
- Budapest 

 
A pályázati programba bevont partnerek listája és bevonási típusuk: 
(maximum 1000 karakter) 
 
 
A pályázati kiírásban szereplő elbírálási kritériumok alapján miért az Ön vállalkozása a legméltóbb 
a Felelős Vállalkozás Újbuda díjra? 
(maximum 2000 karakter) 
 
 



 

 

 
 
 
 
Beleegyező nyilatkozat  
Hozzájárulok, hogy a fenti szervezeti információkat az Esélyek utcája cimű  program adatbázisában 
nyilvántartsák.  
Hozzájárulok, hogy a program megvalósításáról a kiíró a sajtót tájékoztatja. 
Egyetértek azzal, hogy a fenti információkat felhasználják a programban való együttműködés 
tervezésére, továbbfejlesztése érdekében.  
Kijelentem, hogy a szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (7) bekezdésben meghatározott követelményeknek.  
___________________________ ____________________________  
Dátum Cégszerű aláírás  
A pályázatok elbírálásánál csak a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot tudjuk figyelembe venni. 


