1. sz. melléklet

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Csoóri Sándor Programban meghirdetett „A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai
tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése” című
pályázati kiírásra benyújtott pályázat eredményes és hatékony megvalósításáról
amelyet egyrészről

a (név)
székhely:
képviseli:
a továbbiakban: Pályázó

amelyet másrészről

(amennyiben a Pályázó és a Kedvezményezett nem azonos)
a (név)
székhely:
képviseli:
a továbbiakban: Kedvezményezett

harmadrészről

a (név)
székhely:
képviseli:
a továbbiakban: Együttműködő szervezet

(a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1.

A megállapodás előzményei és célja

1.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Csoóri Sándor Program végrehajtásának 2020. évi cselekvési programja
alapján nyílt pályázatot hirdetett a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.
1.2. Felek az 1. pont szerinti pályázat eredményes megvalósítása érdekében feladat- és
hatáskörük érvényesítésével és annak keretei között a tárgyalkotó népművészeti közösségek
hálózatépítésének megerősítése, a minőségi értékőrzés, a magyar hagyományos népi kultúra
továbbörökítése céljából együttműködésüket a jelen megállapodásban rögzítik.
2.

A megállapodás, hatálya

2.1. Felek a megállapodást határozott időre A tárgyalkotó népművészeti közösségek
szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek
megerősítése című pályázati kiírásra benyújtott pályázat megvalósításáig kötik.

3.

A Felek megállapodása

3.1. Felek rögzítik, hogy a megvalósítandó cél érdekében a Pályázó, a Kedvezményezett
(amennyiben a Pályázó és a Kedvezményezett nem azonos) és az Együttműködő szervezet
nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a támogatott programot együttműködésben valósítja meg.
A tárgyalkotó népművészet magas szintű tudásátadásának elősegítése és a közösségek
megerősítése céljából a program megvalósítása során rendszeresen és folyamatosan információt
cserélnek, konzultálnak egymással.
3.2. Az Együttműködő szervezet a népi kézművesség és a formális, illetve nem formális
tudásátadás területén felhalmozott szakmai tudásával, tapasztalataival, kapcsolatrendszerével –
nyertes pályázat esetén – vállalja, hogy a program magas szakmai színvonalú megvalósításához
hozzájárul. Konzultál a Kedvezményezettel a megvalósítás lehetséges formájáról, tartalmáról,
szakmai megoldásokat ajánl, segítséget nyújt azok – konkrét programhoz illeszkedő –
adaptációjához, tanácsadást biztosít eszköz-, illetve anyagbeszerzésre, képzési, tudásátadási
tematika összeállításra. A tudásátadás megvalósításához szakembereket ajánl és közvetít, akik
az adott szakágak tapasztalt mesterei, elismert alkotói, továbbá a programban közreműködő
szakemberek számára folyamatos szakmai támogatást, konzultációs lehetőséget biztosít, a
megvalósítás során monitorig tevékenységet végez.
4.

Egyéb rendelkezések

4.1 A jelen megállapodást érintő kérdésekben kapcsolattartók:
− a Pályázó részéről:
− név:
− elérhetőségek:
− a Kedvezményezett részéről:
− név:
− elérhetőségek:
− az Együttműködő szervezet
− név:
− elérhetőségek:

4.2. A Felek rögzítik, hogy a záró szakmai beszámoló elkészítésekor kapcsolattartóik útján
értékelik az együttműködési megállapodás végrehajtását.
Jelen megállapodás a felek általi aláírásának napján lép hatályba.
A felek a jelen 3 számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 1 db az Pályázó-nál, 1 db a Kedvezményezett-nél, 1 db az Együttműködő
szervezet-nél marad, 1 db a pályázat mellékleteként kerül benyújtásra.
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……………………………..

……………………………..

név
Pályázó

név
Kedvezményezett

……………….., 2020.

……………….., 2020.
…………………………………

név
Együttműködő szervezet
……………….., 2020.
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