Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Bizottság feladatainak ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi
területeken:
Közművelődés és sport területén a civil szervezetek számára
A pályázatok beadási határideje:

2016. március 31.
Elbírálási határidő:

2016. április 15.
.
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Politikai párt vagy azokhoz szervezetileg kötődő csoport nem pályázhat.
Csak bírósági nyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló szervezet nyújthat be
pályázatot.
A kért pénzösszeg nem lehet kevesebb, mint 50.000 Ft.
A támogatási összeg igényelhető: rendezvényszervezés költségeire, előadói díjra.
A benyújtáshoz önerőt igazolni nem szükséges.
Egy pályázó egy témában csak egy pályázatot nyújthat be.
A támogatandó eseményt 2016. december 31-ig kell megvalósítani. Pályázati előny
élveznek azok a pályázók, akik más civil szervezeteket vagy csoportokat bevonva közös
programra pályáznak.
A kiíró az eseményeket elő és utófinanszírozással egyaránt támogathatja.
A pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányosan (pld.: nem megfelelő példányban) vagy
a határidő letelte után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Pályázat útján kizárólag alapfeladatához kapcsolódó, fent meghatározott célú
támogatás igényelhető. Beruházásra, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére pályázatot
benyújtani nem lehet. A támogatásból működési költséget, szállásköltséget, étkezési
költséget fedezni nem lehet. A támogatás csak a rendezvény, program megvalósításához
kapcsolódó költségek fedezésére használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a civil szervezetet a bírósági nyilvántartásba bejegyző végzés
másolati példányát.
A pályázathoz csatolni kell egy a megvalósítani kívánt rendezvényhez kapcsolódó
részletes költségvetési kimutatást.
A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak. A döntés ellen jogorvoslatnak
helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval Nádudvar Város Önkormányzat a
támogatási megállapodást köt, amelyben az elszámolás rendjével kapcsolatos
teendők is részletezésre kerülnek.
Amennyiben a támogatott jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, köteles a
támogatás összegét és annak kamatait visszafizetni.

A pályázatokat az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani írásban, zárt borítékban 2 egy eredeti és egy másolati - példányban - (a mellékleteket is) Nádudvari Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatánál (4181 Nádudvar, Fő u. 119.). A pályázat minden oldalát
sorszámozással kell ellátni. A pályázónak kell biztosítania, hogy pályázatában a lapok oly
módon legyenek összefűzve, hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható.
A pályázat beadási határideje: 2016. március 31.
Elbírálási határideje: 2016. április 15.
A borítékra rá kell írni „Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság Pályázat
2016”.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető Nádudvar város honlapjáról a
www.nadudvar.hu –ról.
Nádudvar, 2016. március 2.

Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság
Elnöke

Pályázati adatlap
A pályázó neve:
A pályázó címe:
A pályázó jogállása:
A számlavezető bank neve, számlaszáma:
Képviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Tagok száma:
A jelen pályázatban kért támogatás összege:
A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglévő, saját) forrásai:
A kért összeg tervezett felhasználása (célja): kérjük külön lapon mellékelni!

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat csatoljuk (a nem kívánt rész törlendő):
 A bírósági bejegyző végzés másolata
 A pályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve

Kelt: Nádudvar, 2016.

A pályázó képviselőjének aláírása

