
K8u Kt(tA § Lé2+ ű 3

pÁr-ylrzerl pBrrrívÁs

cIvIL §zERyEzETEK 2020. Évl rÁuocerÁsÁRA'

A hitéleüez kapcsolódó támogatások lrátt zz egyházak, vallásíelekezetek, vallísi közösségek és
egybázi alapitványok küőn pály ázaú eljáttás keretében nvúith aqák be pály ázatalkat.

I. A,pá|yázat céljai

A kcfii{etben élő po}g,átok szabadidós tevékenységót, közmúvel6dését elósegítő célok, küönösen:
} a közösségi élet szeruezódését, az itt éló csoportok, szervezetek egy,tittrnúködését,

lokálpatriotizmusának elósegítését, a hagyományok ápolását, megúiítását szolgáló
tendezvények;
kömyez etvédelem, z öldpto gran;
kertiLlet ]akosait segító szociálrs és karitatív célok;
tanácsadó, oktatási, fejlesztó és segító tevékenységek, kiadvánvok;
bemutatók, kiáűuások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létehozása;
a kerüeti székhelyű köznevelési intézmények múködését segító alapítványok ptogtamiar;
idősügyi progamok;
város-szépítési vagy újrahasznosítási cé]o
aíog},"a élőket és a mrrnkanélkiilieket segítő proiektek;
esélyegvenlóségi ptogmmok, projektek

II. A pályázók köte

Az I. kerii]etben múködó alábbi szervezetek nlniitlr atnakbe páIyázatot:
} nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdaság1 ársaságok),
} közhasznú szetvezetek (közalapítványok kivételével),
} bejegyzett civil szervezetek,
} helyinemzetiségi önkormányzatok,

amennyiben bejegyzett székhelyiik az I. kerüIetben van, otszágos vagy tegionális szeívezet esetén
önálló I. kerüeti szervezeti éggel tendelkezne\ valamint, ha tevékenységiiket részben, vagy
eges azT. ketűet közigazgá S1

Nem támogathatók:

Támogatísban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzilyi tebonyolítóként, akik:
} kotábban az Önkormányzartól kapott pályázati lámogatásukka1 nem számoltak el;
} csód-, felszámo}ási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetéste iránlnrló eljárás alatt állnak;
} a támogatási döntés tartalmát érdemben befolylísoló valóün, harnis vagy megtévesztó

adatot Szo]8á}tattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
} az önkormányzattal koúbban kötött támogatási szetzódésben fogialt kötelezettségiiket

nem telj esítették;
} a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták;
} továbbá az állzrrtháztatásól szólő 201 1. é\.i CXCV. töfvény 48/B. §-ában felsotoltak.
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I ElfogadYa a 42/2020. (Vl. 25.) önkorm ányzati hatáíoz,attal.

Budapest I. keriilet Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkorrnányzat) a 2020, évl
költségvetésből bütosított páIyázaú ketet felhasználá sz;ra pzlyázatot Ylrdet az ].. kcrületben
múködó, illetve tevékenységükkel a kerüethez kötődó alapítványok, egyesiiletek, tátsadalmi
szelvezetek tevékenységének támo gaásaa.



III. A pályázat benylLjtásának módia, határideje, hiánypótlís

A páIvázat k;tzáLrőlzg nyrijtható be. A páIyáza a hivatal@budayar.hu
elektroniL-us levelezési címre kérjük b

A pályázat bezdásához szij&séges adadap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölüetők az
ónkormányzat honlapj áróL rvrvrv ar.hu k menüpontból.

A, pályázai adatlapon fel kell tifurtemi:
Y a palyáző szeí!,ezet (pénzügl.i lebonyoütó szervezet) azonosító ad2t2it

(nevét/cégnevét, székhelvét, cégegyzékszánrát/nyilr.ántanásr szánát, ad,őszámát,
s z,ámlas zámát, felelós lezetői ének nevét) ;'P a pályázatlebonvolításáért felelős személy adatait;
a pályázaa ptogtam céliát, megnevezését, pontos zlnét, ,^t,,
a ptogram teljes költs égvérését, ezen belirl kii]ön feiűnren e áz yzzrtól
igénvelt támogatás osszeget;

} a program vé grehajtásához tervezett fortásokat tészletesen:
a) a sa,1 át forrásokat,
b) a2 oníesz mértékét,

á) a pályázaton ryényelt támogaás ósszegét.

A pályázat kötelező mellékletei:
Y a pá|yáz ó bemutatkozása (kiténe pályáző edáig] ter,ékenységéte, keriiletra

vona z^s^ta
2 ptogtam reszletes leírása;

-ptogramreszleteiTdiiségvetése;
a hiánytalanul kitö es ti adatlap;
a pá|yáző (pénzügyi lebonyolíiÓ)o:Tzéféihétetlenséggel és étintettséggel kapcsolatos
ny íJatko zata (n e l l é ke l ue ) ;

Afa-nyiJatkozat (n e llé ke lue ).

A mellékle teket maximum egr,-- ;\/4 o1da1 tetjedelemben kérjűk csato}rri!

A, p ály áz at be nyú| t ás án tárideie: 2020. júüus 10.

Á bekiildés időpontiának a megkiildött elekíonikus 1er.él keltezése szárnít. Á pá|yáző áItzl
kapcsolattartóként megjelöl t Szemely elektronikus leve]ezési címéxe a pályázat benyujtását

t hátom napon beliil visszaigazolást kiildaz

Hiánypótlris :

Hiányosan ben;ruitott pályázat esetén egvszeri alkalommal ség hiínlp ódásta, amelyne k
a pályázó a hiínlpótlás felhívásának kézhezvéte|étő| számito otm belül tehet eleget.

IV. Pályázatok elbítálása

Elbítálási határidő: 2020. iűlius 24.

Á Képviselő-testlllet a pályázatra {elhasznál\ató keretösszeget összesen 9 000 000 Ft, azaz
kilencmiüó forintban hatatozta meg.

elekttoniku s úton
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A pályázatokat a Népiólét! Oktatási, Kultrrráüs és Sport Bizottsá gbitálja el.

Á kiíró a pályáz"at eteórnériyéről minden pá|,1ázót a benyúitísi elektronikus levelezési címen
értesíti.

ll

Á Budavád Önkormányzat z p ,váztatÁsi folyamat alatt a páIyázatok tatalmát űzleti titokként
kezeli, azokról harmadik félnek csak a pilyáző íelhatalmazása vagv jogszabályi kötelezettség
körében nyújt tájékoztatást,

A pályázatk:tőja fenntatja a iogot,ho57.- a pályázatot eredménytelerrné nlnlvánítja.

Erénytelen 
^ 

pályázat, amennyiben
a pály ázatl kűtás alapián rrq1!9g99u!t pály áző által ketült benl.ujtásta,
nem a támog2tand ó célokranvúitották be,
hatánidőn tul kertilt benr-rijrásra,

a pályázaú hatÁidő |ejáttakor nem taftz]rnazza hiálytalanwl az előlrt fotmai kellékeket,
aláítást, adatoka t,

kirekesztó, diszkriminatív program keriil benyújtásta,
a kötelező mellékletek nem keriiltek csatolásta.

v. szeződéskötés menete

Á nyettes pálvázó kiétesíté
szetződ,és mellékletét képezó

sével egyidejúleg megkűldéste kerü a megkötendó 'l'
banki FELHÁTÁLMÁZO LEVF.], azonnaü beszedési

ámogatási
megbízás

a|kaknazásáta, amely a szetződéskötés egyik alap'

A nyertes páIyázóWal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szeízo köt,
melvnek menete:

1. A páIváző a számlau-ezető pénzÁtézete által zátadékolt felhatalmazóler.él db eredctj
póldánvát visszaiuttaga a Szer-lezési Csoport részeIe.

2. T-ffi.a&kdrt íelhatalmazólevél átvétele után a Szervezésl Csoport gondoskodik a
Támogatási szetződéshez kapcsolódó adrninisztráció elr,égés&ől.

Á Támogatási szetzódés az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelóen taft^lína7-za az itt7áthatősági
nyilatkozatot, valamint az elrryert támogatás íelhasználásának ós elszámolásának módiát. A
szetződés aÁítás&,al L tárr'ogatoll- hozzáján] a támogatás íe}ltasználásának ellenőtzóséhez,
nevének, z tálr'ogatás céllálak, összegének, megvalósítási helyének nyilvánossígta bozata|ához,
valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csód,, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás esetében azonnah bejelentési kötelezettségge1 turtoz]l< az Budapest I.
kedilet Budavári Önkormánvzat felé.

VI. A támogatás folyósítása

Á vissza neín téfítendő támogatás folyósítása a ámogatási szetződésben rögzített pénzügyi és
idóbeü ütemezésben történik.
Á támogatás folyósítása a szetződés szetinti id6pontig, a támogató teliesítésigazolása alapján,
valamint lJÍzlvályozása utan a meghatatozott előitányzzt terhére, banki utalás útián közvetjenúI a
támogatott bank szátnIájfu a tórténik.
Ámennyiben a összköltsége a
támogatási ö sszeg § aían].osan cS
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l letvezettftez képest a Szetzódéskötés után csökken,

\rII. Elszámolási kötelezettség



A pályázat megvalősí
(hétfö) napia.

tásának idóintervalluma: 2020. iriüus 31. (péntek) 202L februfuL

A pálvázőnak a ámogaás fe]basztálásátő| 2021. március 1- kell elszámolrria tészletes
szakmai beszámoló és pénzűgyi oSSzeSlto enJ.u valro a Támogatási sz eS t
képező EiszárnoJ:ísi lap és Utrrrutató alapián.

Y I|. P ály ázati infonrráció

A páIyázattalkapcsolatban infotmáció kéthető a cir.ilek@bu<]avar.hu címen.

A pályázattal kapcsolatban fe]tett kérdések és a r.álaszok a Budavári Önkonnánlzat honlapján
közzétételre kerijlnek.

Budapest, 2020. )únius 25.

Vátadiné Naszályi Márta
polgármester
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