Pályázati kiírás
A 2023. évi Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT)
HÁZIGAZDA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYE
címmel
az EFOTT Kft. pályázatot ír ki a 2023. évben megrendezendő Egyetemisták és Főiskolások
Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) HÁZIGAZDA FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNYE kiválasztása érdekében.
1. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Pályázók köre: Magyarországon működő felsőoktatási intézmények (Továbbiakban:
Intézmény) együttműködésben az intézményben működő Hallgatói Önkormányzattal
(Továbbiakban: HÖK), együttesen: Pályázó.
A pályázati anyag kötelező tartalmi elemei:
● Az Intézmény és az Intézményi Hallgatói Önkormányzat (Továbbiakban: HÖK) jelen
pályázattal kapcsolatos együttműködésének bemutatása
● A pályázó által szervezett korábbi rendezvények leírása (referencia)
● Intézményhez köthető média- és reklámhirdetési felületek bemutatása
● Az EFOTT Fesztivál népszerűsítésének tervezett módja/eszközei
● Saját intézmény, annak ifjúsági és közéletének bemutatása
● Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése (1. számú melléklet)
Programterv és költségvetés az alábbiakra:
● Az EFOTT Fesztivál ideje alatt a UNIverzum fesztiválhelyszínen milyen élményalapú
programokat (pl. zenei, kulturális, szakmai, közéleti, közösségi) szervez, ezzel is
népszerűsítve a magyar felsőoktatást és a házigazda felsőoktatási intézményt;
● Az intézmény és az EFOTT Kft között létrejövő kommunikációs és megjelenési
együttműködés tervezett elemei.
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2. A pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázatok elbírálása során kiemelten vizsgáljuk az UNIverzum fesztiválhelyszínre tervezett
programokat. Az UNIverzum az EFOTT kiemelt nappali helyszíne, az fesztivál egyetemi
kampusza, ahol a látogatók minden olyan szolgáltatást megtalálnak, amelyet egy 21. századi
felsőoktatási intézmény kínál. A pályázó intézmények részéről azt várjuk, hogy javaslatot
tegyenek olyan élményorientált kulturális, digitalizációs, közéleti, turisztikai, karrier- és
sportprogramokra, melyek segítenek a látogatóknak jobban megismerni a pályázó intézményt,
a hallgatói életet, egyúttal érdekes és színvonalas nappali kikapcsolódási lehetőséget kínálnak
a fesztivál látogatóinak. Kiemelten vizsgáljuk továbbá, hogy a felsőoktatási intézmény milyen
új szemponttal, megoldással, akár programmal tudja gazdagítani a rendezvényt.
További bírálati szempontok:
● Partneri támogatói nyilatkozatok,
● Nagy elérést biztosító média- és marketingfelületek bemutatása,
● Az EFOTT Fesztivál ideje alatt az operatív feladatokhoz biztosított önkéntes létszám
száma,
● Az intézményi hallgatói mikroközösségek hatékony megszólítási módjainak
bemutatása. (baráti társaságok, öntevékeny körök, szakkollégiumok stb.)
3. A pályázattal szemben támasztott elvárások
A pályázónak a pályázatában alá kell támasztani, hogy képes az EFOTT kapcsán a házigazda
szerepkört ellátni, a szabadidős, sport- és turisztikai rendezvényeket (nappali aktivitásokat)
megszervezni.
4. A pályázat valamennyi szervezet számára ingyenes, pályázati díj nincs.
5. A pályázat beadásának határideje, módja, helye, borítékbontás
A pályázat beadásának határideje: 2022. november 28. (hétfő) 12.00 óra (elektronikusan, vagy
postai úton).
Amelyik pályázó nem felel meg a formai követelményeknek, az értékelés nélkül kizárásra
kerül.
A pályázatról az EFOTT Kft. Menedzsmentje dönt.
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6. A pályázat eredményhirdetése
A pályázat eredményhirdetése (várhatóan): 2022. december 2. (péntek) 10.00 óra.
A nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő harminc napon belül szerződnie kell a
kiíróval a mellékelt együttműködés részleteinek tekintetében, amennyiben az együttműködési
megállapodás ezen intervallumon belül nem születik meg, úgy az EFOTT Kft. jogosult
döntését megváltoztatni és más pályázóval szerződni.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
emailben: palyazat@efott.hu
telefonon: Dr. Lasztovicza Gábor ügyvezető 06704503580
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Pályázati adatlap
1. számú melléklet
A 2023. évi Egyetemisták és Főiskolások
Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) kapcsán kiírt
HÁZIGAZDA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY tisztségre

I. Pályázó adatai
Intézmény neve:
Irányítószám:
Település:
Közterület, házszám:
Telefon:
Fax:
Honlap:
E-mail cím:

Hallgatói Önkormányzat adatai
(Amennyiben különbözik az intézmény székhelyétől)
Irányítószám:
Település:
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Közterület, házszám:
Telefon:
Fax:
Honlap:
E-mail cím:

II. HÖK elnök neve, elérhetőségei
Név
Kar, szak, évfolyam:
Telefonszám:
E-mail cím:
III. Pályázó Hallgatói Önkormányzat bemutatása (maximum 3 oldal), korábbi
rendezvények leírása, referenciái (maximum 5 oldal)
A.) A szervezet bemutatása
A szervezet története
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Szervezeti felépítés

Tevékenységi körei

Működési keretek

B.) Korábbi rendezvények leírása
1. Referencia
Rendezvény megnevezése:

Rendezvény helyszíne:

Rendezvény időtartama:

Résztvevők száma összesen:

2. Referencia
Rendezvény megnevezése:

Rendezvény helyszíne:
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Rendezvény időtartama:

Résztvevők száma összesen:

3. Referencia
Rendezvény megnevezése:

Rendezvény helyszíne:

Rendezvény időtartama:

Résztvevők száma összesen:
Mellékletek:
A pályázathoz csatolni kell az Intézményi Hallgatói Önkormányzat támogató nyilatkozatát,
illetve a Referenciák kapcsán a kreatív anyagokat és a sajtómegjelenéseket!

IV. Programterv és költségvetés
1. Szabadidős és turisztikai rendezvények (nappali aktivitások)

2. Saját intézmény/város, annak ifjúsági és közéletének bemutatása (maximum 1
oldal)

V. A pályázat elbírálása során előnyt jelenthetnek az alábbiak
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(Jelölje meg X-szel és nevezze meg, amennyiben rendelkezik a felsoroltakkal.)

○ Partneri támogatói nyilatkozatok

○ Nagy elérést biztosító média- és marketingfelületek

○ Az EFOTT Fesztivál ideje alatt az operatív feladatokhoz biztosított önkéntes
létszám száma.

○ Az intézményi hallgatói mikroközösségek hatékony megszólítási módjainak
bemutatása. (baráti társaságok, öntevékeny körök, szakkollégiumok stb.)
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