Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a kerület közművelődését segítő, 2021. II. félévében és 2022. első negyedévében az V.
kerületben megvalósuló kulturális programok, rendezvények, események anyagi
támogatására, valamint a
2021. szept. 23-26. közötti Belvárosi Művészeti Napok programjaira.

FIGYELEM!

A pályázatot adatlapon kell benyújtani, mely igényelhető az
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1051 Bp. Erzsébet tér 4.),
vagy letölthető: www.belvaros-lipotvaros.hu oldalról.

A pályázat célja:
A kerületben megvalósuló, a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló gyermek-, ifjúsági- és
felnőtt korosztálynak szervezett programok, a közösségi művelődést, ismeretterjesztést, az
amatőr csoportok, együttesek tevékenységét, a turisztikai látványosságot, a kulturális életet
színesítő kezdeményezések, valamint a kerülethez kötődő irodalmi, művészeti, zenei
alkotások, kiadványok létrejöttének, terjesztésének támogatása, beleértve a 2021. szept. 2326. közötti Belvárosi Művészeti Napokra tervezett INGYENES eseményeket.
A BMN programjait a Bizottság választja ki a pályázatok alapján!
A támogatás nem használható fel tartós eszköz vásárlására.
Pályázaton igényelhető összeg:
Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás elszámolás-köteles. A pályázati cél meghiúsulása
esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás
összegét köteles a pályázó az önkormányzatnak visszautalni.
A pályázat feltételei:
Az előzőleg kapott támogatás felhasználásáról el kell számolni!
Vállalkozóként, intézményként vagy pénzügyi lebonyolító közreműködésével lehet
pályázni.
Adószámmal nem rendelkező magánszemélynek az adót és a járulékokat saját magának
kell rendeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázat olvashatóan és pontosan kitöltött „PÁLYÁZATI ADATLAP”- ját.
2. A támogatandó pályázati cél részletes leírását (gépelve), mellékletként.
3. Részletes költségvetést mellékletként.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelő, a fentieket nem tartalmazó, hiányosan
kitöltött, vagy határidő után érkező pályázat.
A pályázó szakmai ajánlást mellékelhet.
Postacím:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata - Emberi jogi, Nemzetiségi
Egyházügyi és Kulturális Bizottság
(1051 Budapest, Erzsébet tér 4.)
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 12. (szerda)
E-mail cím: tarsadalmikapcs@belvaros-lipotvaros.hu
A postai úton feladott pályázatok 2021. május 12-ig be kell, hogy érkezzenek.
A pályázatok elbírálója: a pályázat kiírója. A döntés végleges, felülvizsgálata nem kérhető.
Elbírálás:
A pályázaton elért eredményükről és a támogatási szerződés aláírásáról a pályázók értesítést
kapnak. Pályázatokat nem küldünk vissza.
Az elnyert támogatás elszámolásának határideje:
A program megvalósulását követő hónap utolsó napja.
Elszámolás számlákkal és szakmai beszámolóval, legkésőbb 2022. május 31-ig.
Nyertes pályázat esetén a program meghívóján, az eseményen, illetve a kiadványon az
Önkormányzat logóját fel kell tüntetni.
További információ kérhető telefonon vagy e-mailben:
tel: 872-7447, boda.eva@belvaros-lipotvaros.hu

Budapest, 2021. március

Szentgyörgyvölgyi Gábor
bizottsági elnök

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága
PÁLYÁZATI ADATLAP
a kerület közművelődését segítő, 2021. II. félévében és 2022. első negyedévében
az V. kerületben megvalósuló kulturális programok, rendezvények, események anyagi
támogatásához, valamint a
2021. szept. 23-26. közötti Belvárosi Művészeti Napok programjaira

A Belvárosi Művészeti Napok rendezvényeire érkező pályázatok közül a
Bizottság választja ki a résztvevőket!
1. A pályázó adatai
1.1. A pályázó neve: Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
1.2. Pontos címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. 2. II. 20.
1.3. Telefonszáma: +36/3069-642-179
1.4.Adószáma: 18754742-1-41
1.5. A számlavezető bank megnevezése, címe: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16.

1.6. A pályázó bankszámlaszáma: 11705008-21215656

1.7. A pályázó e-mail címe: aokep2@gmail.com
2. A megvalósítással kapcsolatos adatok
2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (A részletes megvalósítási terv – gépelt, vagy
nyomtatott formában - a melléklet részét képezi).
Pályázati cél:

Meglepetés koncertet szeretnénk rendezni, egy szép klasszicista épület
(a Ráth-ház) udvarán az épület stílusához méltó zenével, sok-sok
humorral.

2.2. A megvalósítás helye: 1053 Budapest, V. kerület, Papnövelde u. 2. közismerten a Ráth-ház
2.3. A megvalósítás ideje: 2021. szeptember 17. (ebben rugalmasak vagyunk)
2.4. Milyen módon, milyen felületen tervezi a közönségszervezést? Kb. hány főre számít?

A megszokott módon: az Egyesület honlapján, a FB-on, a helyi médiumokban…
Az épület udvarán, a körfolyosókon 70-90 fő fér el. Az eseményt online is
közvetítjük a Youtube-on keresztül, illetve a szerkesztett változatot publikáljuk,
ami tapasztalataink szerint a minimum ezres nagyságrendű látogatót jelent.
2.5. Az elmúlt években milyen, Önkormányzatunk által támogatott programjai voltak?

2019. civil pályázat (100e) , kuturális pályázat (115 e),
2020. civil pályázat (200e), kulturális pályázat (100 e)

3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok (Részletesen mellékletben. A részletes
költségvetés nélkül a pályázat érvénytelen.)
3.1. A megvalósítás teljes költsége: 200,000.- Ft
3.2. A saját erőforrás összege: 0.- Ft

egyéb forrás: 0.- Ft

3.3. Az igényelt támogatási összege: (részletezése mellékletben) 200,000.- Ft
4. Referencia, szakmai ajánló (a melléklet részét képezi)
5. A pályázatért felelős neve, telefonszáma: Jeney Attila +36/30/9-642-179

6. A szerződést aláíró neve, telefonszáma: Jeney Attila +36/30/9-642-179

A pályázati adatlapot és a mellékleteket 2 példányban kérjük csatolni. (1 eredeti és 1 másolati
példány. Az eredeti példányt kérjük, külön jelezzék!)

Budapest,

2021. év május hó 10. nap

.............................................................
pályázó (cégszerű) aláírása
Mellékletek:

