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A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. 
Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első 
világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok 
támogatására. 
 
1. A pályázat célja 
A pályázati program célja, hogy támogassa a népszerű, játékos formában megvalósuló 
történelmi ismeretterjesztést. Ennek érdekében jelen pályázati kiírás keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság az alábbi tevékenységeket támogatja: 
 

• az első világháború témájával kapcsolatos számítógépes játékok fejlesztése; 
• az első világháború témájával kapcsolatos játékok fejlesztése táblagépekre és 

okostelefonokra 
 
A játékkal kapcsolatos tartalmi vagy formai megkötés nincs, bármilyen kreatív ötlet 
támogatható, amennyiben a pályázati céllal összhangban áll. A pályázati anyagnak az 
elkészítendő játék koncepcióját, valamint a játék egy elemének promóciós bemutatását 
kell tartalmaznia (képekkel, magyarázatokkal), valamint be kell mutatni a pályázó által 
használni kívánt programokat is. 
 
2. A pályázók köre 

• civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, 
szakszervezetek); 

• a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek 
 
3. Támogatható tevékenységek 
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely a 
játékfejlesztéssel összefüggésben merül fel (tervezés, grafikai kivitelezés, programozás 
stb.). 
 
4. Támogatási időszak  
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 
2014. január 15. – 2014. december 31. 
 
5. Az elnyerhető támogatás mértéke 
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 (azaz ötmillió) forint. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
A támogatás módja: utófinanszírozás. 
 
A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság döntése alapján e pályázati konstrukció keretében „kiemeltté” 
nyilvánítson pályázatokat, melyek támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság 
döntése alapján eltérhet a támogatás összegének felső határától. 
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6. Beadható pályázatok száma 
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
 
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati 
támogatásközvetítő alábbi címére: 
 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
XX. Század Intézete  

Budapest, 1122 Határőr út 35. 
 
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e–mail címen fogadja: 
palyazat@elsovilaghaboru.com 
 
Beadási határidő: folyamatos 
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet. 
 
8. Benyújtandó dokumentumok 
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:  

• kitöltött pályázati adatlap 
• pénzügyi terv; 
• az elkészítendő játék koncepciójának szinoptikus bemutatása legfeljebb 5 oldal 

terjedelemben, a pályázó által használni kívánt szoftverek felsorolásával, továbbá a 
játék egy elemének promóciós bemutatása (képekkel, magyarázatokkal) 

 
9. A pályázat formai vizsgálata  
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott 
pályázat érvényes, amennyiben  

• a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott; 
• jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati 

konstrukcióban pályázatot; 
• a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és 

aláírta 
 
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének 
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi 
ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az 
adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben 
hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a 
beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás nem 
érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt 
érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.  
 
10. A pályázat tartalmi bírálata 
A pályázatok szakmai bírálatát a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el. A bíráló 
bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd 
rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú 
pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az 
előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). 

mailto:palyazat@elsovilaghaboru.com
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A tartalmi elbírálás szempontjai:  
 

Értékelési szempont Pontszám 

A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz 10 

A pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája 10 

A költségvetés megalapozottsága 10 

A vállalt önrész mértéke 10 

A koncepció és a demó (promóciós bemutató) értékelése 30 
 
Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az 
alábbi döntéseket hozhatja: 

• a pályázat támogatása; 
• a pályázat elutasítása 

 
11. A támogatási szerződés megkötése 
A támogatói döntés meghozatalát követően a támogatásközvetítő értesíti a pályázó 
szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben megküldi a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges dokumentumokat. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez 
szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatásközvetítő 
köti meg a támogatási szerződést. 
 
12. A támogatási szerződés tárgya 
A támogatási szerződés tárgya a pályázatban megjelölt informatikai fejlesztéssel 
kapcsolatos költségek az elnyert összeg erejéig. 
 
13. Nyilvánosság 
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban 
megjelölt tevékenységet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja. A 
nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:  
 

• minden a projekttel kapcsolatos nyilvános megjelenés esetében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság logójával együtt szerepeltetni kell az 
alábbi szöveges tartalmat: „Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
támogatásával 

• A támogatás eredményeképp létrejövő játék szerzői impresszumában a támogató 
feltüntetés a fentiek szerint 

 
14. A pályázati csomag dokumentumai 
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:  

• pályázati kiírás és útmutató; 
• pályázati adatlap; 
• pénzügyi terv; 
• pénzügyi útmutató; 
• támogatási szerződéstervezet (mellékletekkel) 

 
E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük 
megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, 
keretrendszerét, feltételeit és szabályait.  
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15. További információk  
A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek a 
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.  
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.  
 

http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok

	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

