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Önkományzlt pílyázltoth:tdet z 21 /2020. (11. 27 .)
képviselő-testiiLlei hatztoz*ávaf elfogadott pályázai felhívás szerint civil szervezetek
közösségfejiesztő ptogramjainak támogaásan.
Fotrás: Budapest Fóváros XII. kerüet Hegyvidéki ÓnkonrÁnyzzt 2020. & köl*égvetésében
biztosított.

Budapest Fóváros XII. keriilet Hegyvidéki

'Iánrogatási cél:

Az

Önkormányzat Budapest XII. ketüetében, a Hegyrndéken 2027. ápihs 15-ig a kerüeti
lakosoknak szervezendő nyitott, közösségtetemtó, közösségfeileszt6 tevékenységek, ptogtamok
támogatásfua htd et pályázatot.

A oírlvázúk ktire:

Pályázn lehet Budapest X]I. keriileében aktivitást mutató, tevékenykedó, illetve olyan
személyeknek és szervezeteknek, amelyekben a tagok többsége a XII. kerii,letben é1. A páIyázaton
indulhatnak a XlI. keriiüetben tevékenykedó civil szervezetek közü a civil társaságok kivételéve1 az
egyesiiletek és
intézmények és olyan tetmészetes szemé\ek, 2|1|a yálllliák hogy a
^'|apítványok;

rendezvény megvalósítása etdekében legkés6bb a tendezvény idópon§ráig egyesüetté vagy
alzpitvárnyá alakulaak. A tá,nogatási szerzódés l<zár6lag a megalakult egyesiilettel vagy
alapíwánnyal ketiiüet ftregkötéste.

A

páIyázztban nem vehetnek részt azok a személyek, iüetve szeryezetek, akik a közpénzekból
nyúitott támogaások ádáthatóságáról szőlő 2007. évi CDOOil. tórvény szedrrt nem indulhamak
pályázőként, és nem részesiilhetnek támogatísban, valamint, al<k az á|leínházt^ítzstól szóló 201 1 .
évi CXCV. tőwény alapján nem lehemek a lámogat{si iogviszonyban kedvezményezettek.

A me,soirh ázlrató rJsszep:
miüó Ft a pályánatlketet
Egy pályáző minimum 50 ezer Ft, ma_<irnum 1 miilió Ft páIyázei ámogatásb
tilhet,
A pály.ázati összeg
támoglüii széÉ&Iésaláil:ásánzk rrrpi ^l 2021. ápi]:s 15-1g
megrendezett közósségfeilesztő ptogramok támogaásáta.
Összesen bruttó 10

retEffiiO l

A oálvázat bcnviritásánlk nrridia:

A

pályáz*ot a
pályázai lüt)a pon,
felhívásban megjelölt mellékletekkel
Budapest F
X]I. ketiilet Hegyvidéki
otmányzat Po§ármesteréhez {tmezve
elekttonikus to'r
u e-mail címen keteszttil Az etedeti itatokat
^2
a|áítsa,
ellátva,
sziiü<séges csatolai és beküldeni.

A

a Hegyvidéki Öokormányzat

pályázati

honlapiáról

(s,w,w.heg}widek.hu), a pályázati adatlap személyes átvételéte és a pályávat személyes,
illetve papít alapú benyúitásáta a veszélyhe§zet időtatta,na alatt ttincs mód.

{,l

Á

kötelező mellékletek
szerv,ezetek esetében:

o

az aláitási cío;
kóziegyző által vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti
nya, valztrrint a sz erwezet haíályns létesítőokirarárrak vagy a nrűküdési egyél_t
alapdokumentumának a szervezet töívényes képviselője áitai hitelesített másolata
(amenayiben
szeívezet az clőző években részesiilt t,ímogatásban, meVnek sotán a
^
szükséges dokumentumokat mát benyújtotta, és az zzőta eltelt idószakban változás nem
töftént, e dokumentumok benyujlása _ páf,yázó írásbeli kétés&e,mentességi nyilatkozat
^
csatolásával mellózhetó).

a

tlyi7atkozat a kózpénzekból npiitott támogatísok ádáthatósá}áróI szó|ő 2007. éá
CL)OOO. tórvény szeíinti összeférhetetlenség, itlewe érintettség fennállásátó| vagy
liányárő\ kőzzéteteü kéle}em édntettségfennállása esetén;

a

nyilatkozat köztartozás-mentességrő!

.
.
.

nyilatkozát artó| hogy a megszüntetéséte irányadó iogszabál,vban megbatánoa>tt etiátás
ellene nincs folyamatban; !
nytlatkozat áfa_visszaigénylési jogosultságtól;
nyi]atkozat csekély összegű t ámogatásokt

Á nyilatkozatokat kitöltve,

.__

Lu

és a szewezet törvényes képvisetó|e álta| aláírva (aláítás, bélyegz6) egy
etedeti példálry lrarr lrériiik beuy úitad.

c5zcTcs
a

a

tes személyek nfilatkozatát, amelyben viúallák, hogy a ptogram
megvalósíása érdekében,lzt megelőzőel egyesiiletté vagy alapiwánnyá a]akulnak.
természe

Természetes személyek pályázaának pozitiv elbítálása esetében támogaási szezódés csak
abban az esetben kötletó, és támogaás csak abban az esetben folyósítható, ha a
nregalalol'lást igazcrll'r hivalalrrs dl_1k (|tl |t11,1[( |l lljk,d l é§ a sztstv€zr(§k rsrtél_rerr a
1:áIyázatll_rz
hen;nijtandó kótelező mellékleteket a Polgátmesteri Hivatal Oktetási ás Kózmrivelórlési
Itodáiának benlrujtották.
I

Á

nyiJatkozatot a temészetes személyek vaglr képvisel§iiLk álta| tznúk közternűködésével
aláírva egy etedeti példányban kériiik benyrritani.
a páIyáztotbenyttitó magánszeméIyekre vonatkozó nyit^tkozat

közpénzekból nyriitott
támogatások ádáthztőságáről szóló 2007. évi CLXX){I. tórvény szetinti
összeféthetetlen§ég, illetve érint€ttség fennállásátő\vagy|l:Ányátől; közzétételi kételem
étintettség fennállása esetén, A nyíLatkozzt valamennyi pí-Jyázó ternészetes szeméIy
vonatkozásában kitöltendő és csato]aldó, egy ercdeti példányban.

A oált*ázat benyúitásának lratárideie:
2020. június 30.

r]
Á

^

A pályázat elbirálása:

Á benlniitott píiyázatokzt egy hátomtagú bizottság értékeliamelynek

egyik ta§a az Oktalási és
liulrutális Bizortság c]nöke, és a polgátmestet lílrlrl kiielölt két szcnrélv. A ámogltásl.ól az
()nkonninyzat l{ópriseló-testiilete az Oktatási éi Kulrurli]rs Bizottsíg invnshta alapján dönt.

A

pályázat exednényéról- a döntést követő 15 napon belű - a p ályázők tásbzn éttesítéstkapnak.
Amennyiben a páIyáző támogatásban részesiiüet, a döntéssel egridejüleg tÁiékoztatást kzp a
támogatási szeződés megkötésének teívezett időponqáról. A payáaő szeryezetekkel kapcsolatos
információkat a pílyázatkőtőja kőzétdekú adatnak tekinti azoklt a jogszabály által elóírt módon
ny l7v átlo s s ágra hozza.

Az

Ónkotmányzat a benyúitott pályáz^tok ellen6rzésétkövetóen hiánypóüsta szóütlratja fel a
pályázót. H,a, a pílyázó a felszóürásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy palyázza
érvénytelen,a további eliárásban nem vesz tészt-

Az Ölkormányzat neín !ámogat olyal páiyázatot, amelynek célja nem egyeztethetó össze az
egyesii(ési jogó| a közhasznú iogállásról, valamint a civt]. szervezetek múködésétól és
támogatásától szőIó 20"!7. évi CL\CaV. tőrvényben foglaltakkal vzgy pályáző létesító okfuatában
meghatátozott céliában foglaltakkal.

A kiíró fenntartia

a iogo| hogy a pályázatot etedménytelennek nyilvánítsa, amennyiben megfeleló
pályázatok abeadási hatfuid6íg nem érkeznek be.

A csekélv összcsű támogatásokról:

Á lámogaás odaítélésénekfeltétele,bogy az zzBwxőpai Unió múködésétól szóló szerzódés 107. és
108. cíkkének a csekély összegű támogaásokra való alkalmazásatőI szőlő, zz Eutópai Bizottság
1407 /2013/EU rendeletével (2013. decembet 18.) ősszhangban töténien. Ennek étdekében a
páIyázőnak nyi]atkoznia keli aró1, hogy a tendelet 3. ci}k (2) bekezdésébenfoglatt feltételeknek
megfele\ tehát zz egy és ugyanazon vál],zlkozás részéteodaítéltcsekély összegű támogztás összege
n előző hátom pénzügyi évben együttesen nem haladia meg a 200 000 EUR-t.

A Bályázaú támogarás igén}öevétele:

A

tamogatottal az ónkotmányzat támogatási szetz6dést köt.

csak az a szetllezet tészesülhet támogatásban, amely az előző években a civil szeívezetek
közösségfeilesztő ptogramjainak támogaására meghifdetett pályázatokon elnyert
támogatással a támogatási szeződésben foglaltak §zerint az elszámolrást teliesítette.
Á rámogatási szetződés megkötését kóvet6en

a támogatás kedvezményezettiének neve, a támogatás
összege és a támogaási cél az Örrkomrányzat lrorrlapján közzétételre keriiLl a tánrogalási szetz6dés

aláírását követó 15 napon beliiLl.

A pályázati trimogatás fellraszná!ásárrak.

Á

elszámolásának rendie:

támogatás kiEzetésérc, íelhaszna]ásata

me gbatÁto z ottak az tárly

Áők.

Á

és elszámolására a

támogalási szetz6désben

támogatott z támogatas íelhaszlalásátőI szakmai és pénzügyi beszámolót készíta támogarási
szetzódósben meghalátozott h^únóőig. Á beszámolót a Polg,ármesteri Hivatal Oktaási és

,)^

ő(_

\

Kózmúvelődési lroüián kell benlniitani" amely a beszámolót a jogszabályi elóftások alapján
ellenőtzi. Az ellen6tzés etedményétől a támogatott írásban éttesítéstkap.

lclen pályázati felhivás melléklete: p^ly^z^ti adatlap, amely

a sziikséges pályázati melléHetek

íotmany oÚr}tzwályát is tattalmazza.

A pályázeta
kiilönösen

,

és lámogaásta vonatkozó egyéb szabllyokat a hatályos mlgyat jogszzbályok, tgy

Budapest Fóvátos XII. kedilet Hegpidélri Önkorrnányzat Képviseló-testü etérck 5 /2074,
(II. 4.) önkormányzai tettdelete az á7larnháztartáson kívű fortások (támogatások)
átadásálak, á* ételénektendiéről,
a kőzpénzekból nyujtott ámogat{sok átláthatóságárőL

szőIó 2007 . évi CL\OOO. tőffény,

az á|lanháztartÁstól szóló 201 1. évi CXCV, tötvény

hltatozzák meg.

Budapest Heg5rvid é*,2020. rn ítcius ,,
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