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Pályázati felhívás 

Meghosszabbítva 2017. március 1-ig! 
Weboldalkészítés, akár 70%-os vissza nem térítendő 

támogatással természetes személyek, civil szervezetek és 
vállalkozások számára 

 
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület számára fontos a vidékfejlesztés, 
kiemelten a Szobi Járásban, így támogatja a helyi civil szervezeteket és vállalkozásokat 
egyaránt. A most kínált lehetőséggel a világhálón való megjelenést támogatja, ami fontos 
abban, hogy az itt élők, és az ide érkező látogatók jobban megismerjék a térséget, a civil 
szervezetek működését, tevékenységüket, valamint a térségben elérhető szolgáltatásokat 
egyaránt. 

Jelen pályázati lehetőség keretében a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
elkészíti Önnek professzionális weboldalát tárhellyel, domainnel, telepítéssel, induló 
tartalom feltöltésével vállalkozások, alapítványok, egyesületek és intézmények számára, 
rövid határidőre akár 70%-os vissza nem térítendő támogatással a Szobi Járásban! 

Az elkészített weboldal 100.000 Ft becsült piaci értékű, korszerű, magas felszereltségű, szép 
megjelenésű, telepítéssel, kezdő tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhely szolgáltatással, 
domain név regisztrációval. 

A weboldal megrendelés (postázási vagy email beérkezési) határideje: 2017. március 1. 
(szerda). 

Figyelem! Adja fel időben, mert a határidő után feladott megrendelés érvénytelen! 

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület vállalja, hogy a részvétel feltételeit 
elfogadó minden megrendelőnek elkészíti weboldalát az alábbiak szerint: 

1. korszerű, gyors tárhelyet közvetít egy évre a weboldal működtetéséhez (php, 
adatbázisok, email címek, ftp, webmail, külön domainek, levelezési listák, vírus-, és 
spamszűrés, korlátlan sávszélesség és fájlméret, stb), 

2. megrendelés benyújtásától számítva 5 munkanapon belül elkészíti a dinamikus 
weboldalt, feltelepíti a tárhelyére, felszereli a szükséges alkalmazásokkal, 

3. feltölti rá a megrendelő által biztosított induló tartalmat menükkel, képekkel, 
galériákkal, szöveges tartalommal, stb, és üzemkészen átadja, 

4. új domain regisztrációt, v. meglévő domain átregisztrációt és kellő számú email 
címet ad a weboldalhoz, 

5. magyar nyelvű, felhasználóbarát adminisztrációs felületet ad a weboldal és a tárhely 
saját kezű szerkesztéséhez a tulajdonosnak, 

6. magyar nyelvű Használati kézikönyvet ad, amivel a tulajdonos korlátlanul 
szerkesztheti, frissítheti, bővítheti dinamikus weboldalát. 

A kezdeményezés célja, hogy a megrendelők saját, önállóan, (laikus által is) könnyen, 
tetszőlegesen szerkeszthető, korlátlanul bővíthető, korszerű, professzionális weboldallal 
jelenhessenek meg az interneten. A kezdeményezés további célja, hogy a Szobi Járásban 
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található és tevékenykedő civil szervezetek és vállalkozások fejlődésüket segítse a 
weboldaluk elkészítésével. 

 

A megrendelés feltételei 

• A megrendelő adatlap (1. számú melléklet) határidőn belüli kitöltése elpostázása, 
vagy szkennelést követően email üzenetben elküldése a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület részére (cím a megrendelő adatlapon), 

• Pályázati részvételi díj kifizetése az alábbiak szerint: 
o Egyesületünk tagjai számára 30.000 Ft, 
o nem Egyesületünk tagjai számára 50.000 Ft, ebben az esetben az ügyfél 

automatikus tagságot szerez Egyesületünkben. Az Egyesületi Tagdíj évi 18.000 
Ft, az ezzel járó előnyök a felhívás 3. számú mellékletében találhatóak. 

A pályázati részvételi díjat a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Sajóvölgye 
Takarékbanknál vezetett 55400194-16850017 számlájára szükséges átutalni, vagy 
készpénzben az Egyesület munkaszervezeti irodájában szükséges befizetni hétköznapokon 
8-16 óra között. Minden érvényes pályázatot benyújtó ügyfél támogatásban részesül. 

A benyújtott pályázati adatlapok feldolgozása után a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület megbízza a tárhely szolgáltatóját (Propulsion Kft.) a domain név regisztrálásával 
vagy átregisztrálásával, ehhez a hivatalos eljáráshoz a szolgáltató további dokumentumokat 
fog bekérni a pályázótól, melyeket az Egyesület közreműködésével kap készhez a pályázó. 
Amennyiben a pályázó már rendelkezik saját domain névvel és/vagy tárhellyel, úgy a 
meglévő szolgáltatások felülvizsgálata után további egyeztetést követően teszi meg az 
Egyesület a szükséges lépéseket a domain névvel és a tárhellyel kapcsolatban. 

A telepítés után azonnal kezdődik a weboldal elkészítése a (2. számú melléklet) adatlapon 
bekért adatok alapján. A weboldal teljes körű elkészítése többek között a weboldal 
testreszabását, szerkezeti kialakítását, grafikai megjelenésének - színek, gombok, grafikai 
elemek, stb – kialakítását és az induló tartalom feltöltését jelenti 100.000 Ft becsült 
értékben. 

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület a részvétel feltételeit elfogadó, mindegyik, 
határidőn belüli megrendelőnek elkészíti a weboldalát. A weboldal elkészítése további 
költségekkel nem jár. Pályázó lehet bárki, aki a Szobi járás területén él vagy tevékenykedik 
(magánszemély, egyesület, alapítvány, egyéni vállalkozó, vállalkozás, stb.) és a pályázati 
díjat megfizeti. A pályázati díjról az Egyesület számlát állít ki.  

A megrendelő adatlapot a befizetési igazolással ide kell postázni: Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület, 2628 Szob, Köztársaság utca 2. 

A megrendelés elküldési határideje: 2017. március 1. (szerda). 

Figyelem! Adja fel időben, mert a határidő után feladott megrendelés érvénytelen! 

A weboldalak elkészítése és átadása: a megrendelő beérkezésétől számított 5 munkanapon 
belül, folyamatosan. A munka végeztével a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
készre jelentést küld e-mailben a Megrendelőnek a weboldal és az adminisztrációs felületek 
elérhetőségével és a weboldal máris használható. 

Kérdés esetén keressen minket az alábbi elérhetőségeken: 
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E-mail: borzsony.duna@gmail.com 

Tel: 06-30/512-58-58, munkanapokon 8-16 óráig 
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1. számú melléklet 

MEGRENDELŐ ADATLAP 
Megrendelő adatai 

Név/Cégnév/Szervezet neve:  ..........................................................................  

Lakhely/Székhely:  .......................................................................................  

Adóazonosító jel/Adószám:  ............................................................................  

Személyi igazolvány szám (magánszemély esetén):  ................................................  

Cégjegyzékszám (cég/szervezet esetén):  ............................................................  

Kapcsolattartó neve:  ....................................................................................  

Kapcsolattartó lakhelye:  ................................................................................  

Kapcsolattartó telefonszáma:  ..........................................................................  

Kapcsolattartó email címe:  .............................................................................  

Megrendelt domain név adatai 
Választott domain 
név 

 

Igénylés típusa Új igény Átregisztráció Adatmódosítás 

Fizetés módja Banki átutalás Készpénz 

 

A domain.hu oldalon megtalálható Domain Regisztrációs Szabályzatot ismerem és 
elfogadom. 

 

Kelt: ………………………………., 20…………, …………………, ……………………. 

 

 

________________________ 

       Aláírás 

 

Tanú 1:      Tanú 2: 

Név:       Név: 

Lakhely:      Lakhely: 

Aláírás:      Aláírás: 
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2. számú melléklet 

Adatbekérő 
A weboldal tartalmi elemeihez 

Kívánt menüpontok megnevezése 

Kezdőlap (vagy:  ............................................................................ ) Kötelező 

Bemutatkozás (vagy:  ...................................................................... ) Kötelező 

3. menüpont megnevezése:  ............................................................................  

4. menüpont megnevezése:  ............................................................................  

5. menüpont megnevezése:  ............................................................................  

6. menüpont megnevezése:  ............................................................................  

Kapcsolat (vagy:  ............................................................................ ) Kötelező 

Szöveges és képi tartalom, logó 

Kérjük, hogy a fent megnevezett menüpontokhoz tartozó szöveges és képi tartalmat 
elektronikusan küldje meg részünkre a borzsony.duna@gmail.com email címre, vagy egy 
adathordozón (CD, DVD, pendrive, stb) hozza be személyesen, vagy adja fel postán a 
címünkre: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület, 2628 Szob, Köztársaság utca 2. A 
megkapott tartalmakat ellenőrzés és átolvasás után keresőoptimalizálás szempontjából 
esetleg átfogalmazzuk úgy, hogy a tartalmi értékéből ne veszítsen. 

Kapcsolattartási információk 

A honlapon megjelenő kapcsolattartási információk 

Név/cégnév:  ..............................................................................................  

Lakhely/Székhely:  .......................................................................................  

Postacím (ha eltér az előző sortól):  ...................................................................  

Adószám/adóazonosító jel (ha megjelenjen):  .......................................................  

Bankszámlaszám (ha megjelenjen):  ...................................................................  

Egyéb nyilvántartási szám/adat (ha megjelenjen):  .................................................  

Kapcsolattartó neve:  ....................................................................................  

Vezetékes telefonszám (ha van):  ......................................................................  

Fax (ha van):  .............................................................................................  

Mobiltelefonszám (ha van):  ............................................................................  

Email cím (ha van):  ......................................................................................  
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3. számú melléklet 

Egyesületi tagsággal járó előnyök bemutatása 
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület éves tagdíja 18.000 Ft, és az alábbiakat 
nyújtja tagjai számára a teljesség igénye nélkül: 

• Rendszeresen hírlevél és egyéb üzenet formájában tájékoztatást kap a 
lehetőségekről (pályázatok, egyebek) 

• Részt vehet a stratégia kidolgozásában 

• Véleményezheti a stratégiát, amely a kiírandó vagy a 2007 – 2013-as időszakban kiírt 
LEADER források felhasználásáról szólnak/szóltak. 

• Közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik minden, a közgyűlést érintő témában. 

• Térítésmentesen részt vehetett egy 58 előadásból álló képzésen, Letkésen, amelyen 
piaci ára több százezer Ft lenne. 

• Térítésmentesen vittük országosan hírét a településeknek, a helyi termékeseknek, a 
látnivalóknak az országos és megyei rendezvényeken. 

• Térítésmentesen kerültek bele olyan kiadványokba, amelyek szintén a 
látogatottságot, a gazdaságfejlesztést segítik. 

• Térítésmentesen kaptak és kapnak előadásokat, információkat első kézből a 
fórumokon szakemberektől, minisztériumból érkezett köztisztviselőktől. 

• Térítésmentesen vállaltuk a segítséget, hogy Szász Jolán munkaszervezeti dolgozó 
segít az ERASMUS-hoz való regisztrációban (részletesebb leírás később) 

• Térítésmentesen vállaltuk a Börzsönyi Ínyenc Kosár szervezését, lebonyolítását, ezzel 
is segítve a helyi termelők és helyi terméket keresők egymásra találását. 

• Térítésmentesen vállaltuk és vállaljuk a 2015. óta a REL (rövid ellátási lánc) 
kidolgozásában és megvalósításában való részvételt a munkaszervezet dolgozói 
koordinálásával, a konzulens szakértőt is az egyesület biztosítja. 

• Az egyesület a működési költsége terhére vállalt sok olyan un kis pályázatot, amelyet 
az egyesület területére írt ki gyermekek, fiatalok, „Börzsöny szépségéért küzdők” és 
„legtakarosabb porta” jutalmazottjainak. 

• Működési költségünk terhére szerveztünk konferenciákat, hagyományőrző 
rendezvényeket. 

• Az egyesület által benyújtott és megnyert pályázataiból az egyesület települései 
részesültek (iskolai játékos környezetvédelmi foglalkozások, iskolai játékos 
állattartási ismeretek, turisztikai tábor minden településről 1 – 1 fiatalnak, 17 db 
információs terminál beszerzés, stb.) 

• Kedvezményesen veheti igénybe az egyesület tulajdonában lévő tárgyi eszközöket 
(mobil színpad, pavilonok, sátor, stb.) 
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