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pÁryÁzert rnrrrívÁs A CIvIL szERvEZETEK zgzz. ÉyI
xózössnGFEJLE§ztó pnocRAMJAINAK tÁtvrocetÁsÁna

Budapest Fővárcs XII. kerüiet Hegl,vidéki OnkorrnányzatpáIyázatot hirdet a8/2ü21, §I, 24.)
képr,-iselő-testiiJ,eti határozataval elfogadott pályázaú felhívás szerjnt ciul szervezetek
közösségfejlesztő progtamiain ak támrsgatásáta.
Forás: Budapest Főváros XIT. kenilet Hegl,vidéki Önkormányzat}}22. évi költségvetésétren kerirl
biztosításra

Támogatási cÉL

Az Öokornányzat Budapest XII. kenilelében, a Hegi,vidéken 2ű22. december 31,-ig a ketületi
lakosoknak szetvezendő nyitotr, közösségteremtő, közösségfejlesztó tevékenységek, ptogramok
támogatás &ra hitdet p ály ázatot.

A pát},ázók köte:

Pályáznt lehet Budapest XIL kedletében aktivilást mutató, tevékenykedó, illetve olyan
személyeknek ós szervezeteknek, amelyekben a tagok többsége a XIL kerriletben él. Á pályázaton
indu]hatnak a XIi, kerij_ietben tevókenykedő civil szervezetek közúl - a civil társaságok kivételével
- az egyesuietek ós alapírványok; intézmények és olyan természetes személyek, akik váilalják, hogy
a tendezvény megvaiósítása érdekében legkésőbb a rcndezvénv időpontjáig egyesületté vagy
alapítvánnyá aiaku]nak. Ez utóbbi esetben z umagatásí szetződés kizátólag a trrát megalakult,
beiegvzett egyesiilettel vagy alapídránnyai kenilhet megkötéste"

A pályázatban nem vehetnek tészt azok a személyek, il}etve szervezetek, akik a közpéazekből
nlúitott támogatások átláthatóságátőI szóló 2007. éw CL,rCfrI. törv-ény szerint nem indulhatnak
pályázóként, és nem részesri&retnek támogatásban, valamint, akskaz á|lamháztartásról szóló 20i1.
évi CXCV, tórvény alap}án nem lehetnek a támogatasi |ogr.iszonyban kedvezrnényezettek.

A mepnálv ázhatő ósszep:

Ösrzes"n bruttó 10 nrillió Ft a pályázatj keret.
F"gy páLyáző minimum 5* ezet Ft, maximum 1 mí]kó Ft pályázaa tészesi:lhet,
A pátyázai összeg feiE-üi-áiháTó a tamogatáSl SzeíZodes 
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ig megendezett közöss égfeiles zt6 ptograrnokra,
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A,pályázz*adatlap beszetezhető a Polgármesteri Hivata|ŰgyféLszolgábaboőáián (1126 Budapest,
Böszörményi Út 23-25.>, valamint letölthető a Hegyvidéki Önkormárrvzat honlaplatal
ttr.rrrv_lrr:j§.r-idcli-llu,]píl},ezrttrltti4J.rlrr.ra$jáu_jlltillr_nq§lrírrlqtcn p:iii.:iz,rrí}k1.

K§telező m.plléklstek:

Szervezetpk esetébe$:

J az atáítás1, cítnpéldány közjegyző által vagy a szátn7avezető bank álta1 hrtelesített etedeti
példánya, valamint a szervezet hatályos létesítő okitatának .vagy a működési egvéb
alapdokumenfumának a szefyezet töryényes képvíselőie áIta| hitelesített másolata
(amennyiben 

^ 
szervezet az e|őző években részesúlt támogatásban, a

szükséges dokumentumokat már benl.ujtotta, és az azőta elte|t
töttónt, e dokumentumok beniúitása - a írásbeli kérés ,t

a nyilatkozat Z kózpénzekból nyúitott 2aa7, ér,,i
CL]Lxx. fennállásáról, vagv
Iltá*1 árőI; és érintettség fennál!ása esetén kőzzététehkérelem;

. nyilatkozat kőztartozás-mentes

a tryilatkozat artó1, bogy a működésére itányadó iogszabályb,an meghatározott me8szu1].tete§l
ellene nincs folyamatban;

. nyjlatkozat áfa-vi§§zaigénylési iogosultságtól;

. nyilatkozat a 1407 l2013/EU rendelet szerintr

A nyilatkozatokat kitöltve és a szerr..ezet törvényes

támogatásokról.

eredeti példányban ké{ük benyúirani vagy
pec§

a termé§zete§
érdekében, azt

nyilatkozatát, amelyben vállalják, htrgy a píogíáín megvaiósításaa

egvesületté vagy zlapítvánnyá alakulnak. Természetes személyek
pá|yázatának pozitív e§etében támr:gat*sí szerződés csak abban az esetben
köthetó, és támogatás aka
hivatalos es
mellékieteket a Polgármes Oktatási és l{ozműrrelódési Ircldáiának b enyúj tották 

"

Á nyilatkozatot a természetes vagy képviselőiük által, tanúk közrernűkódésével
alaírva egy ercdeti példányban ben5.uitani vagy elektonikusan az eredeti iratokat
aláír-r a, szkennelve sziiks éges bektildeai.

,bban az esetben folyósítható, ha a megalakulást igazoló
a szer",ezetek esetében a páiry áza&oz benvújtandó, köteiező

" a pályázatot benyújtó magánszemélyekre
támogatások áúáthatőságátől szóló
összeférhetetlenség, illewe édntettség

nyilatkozat a kőzpénzekből nyujtott
évi CL\§Cil. törvénv szerinti

vagv hiányáról; és érintettsóg
pály áző természetes személy

?

fenná§ása e§etén kózzétételi kérelem. A nyilatkozat



kitóltendó és csatolandó egy etedeti példányban vagy eiektronikusafl zz
eredeti szkennelve szúkséges csato}ni és beküideni.

Á trenyújtott pályázatokat e§y háromtagú bizottság értéke§, amelynek tagj*i az Oktaási és
I(ulturáüs Bizottság elrröke és a polgálmestet álu1 krjelöit két személy. A támc,gatásról az
Onkormányzat liépviselő-testúlete az Oktatási ós Kulturális Bizottság 1avaslatz rlapián dönt.

hpáLyázzt eredményérői - a döntést követő 15 napon beiü1- apőlyázőkkásban értesítést kapnak.
Amennyiben a páIyázó támogatásban tészesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztarást kap a
támogatási szetződés megkötésének tervezett időpontjáról"

Az Önkormányzat a benyújtott páIyázatok ellenőrzését követóen hiánypóűsra szólíüatia fel a
pályázőt, Ha a pályáző a felszőlttásnak a megadott hztáidőlg nem tesz eleget, &gy yáúyázata
érvénytelen, a trrvábbi eiiárásban nem vesz részt.

r\z Önkormányzat nem támogat olyan pá|yázatat, amelynek célja nem egyeztethető össze az
egyesülési ]ogtól, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerv:ezetek nrűködésérői és
tam<sgatásaxói szóló 2011. é\,,i CL§V. tönényben fogialtakkal vagy páIvázó létesítő okiratában
meghatározott céliában foglaltakkal.

A kiíró fenntartia a jogot, bogi apáIyázau:teredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben támogaasn
érdemes páIyázatok a beadási határidőig nem étkeznek be.

A csekélv összegű támopatásokról:

A támogaás odaítélésének feltéteie, hogy az az Eutopai Ufrió múkődéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű ámogatásokraT.,aló alkalrnazásától szóló, az Eutópai Bizottság
14ü7l?013lElJ rendeletével (2013. december 18.) összhangban történjen. Ennek érdekében a
pályázónak nyrlatkoznia kel1 arról, hogy a rendelet 3, clkk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelel, tehát az egy és ugyanazön vá]ialkozás részére odaítélt csekéiy összegű támbgatás ósszcge
az előző három pénzügyi évben egtrüttesen nem haladia meg a 200 000 EUR-I.

A pályázati t;ímggatiiq jgÉ§,vbevétele:

Á támogatott sz e§reu ettel az Önko tmánv z at támogatá si szerz Ődést kö t.

csak az a sze§rezet tészesülhet tárnogatásban, amely az előző években a civit szert,ezetek
közösségfeilesztő ptognmiainak támoga€sám meghirdetett pátyázatokon elnyert
támogatással a támogatási szetződésben foglaltak §zefint az elszámolást teljesítette.

A közpénzekből nirritott támogatások átláthatóságátőL 2007. é]ri CL}§Oil. törvény 3, § (i)
bekezdése alapián a közérdekből nyi}vános adat apáLyázaú kiírást előkészítő, apáIyázatc:tlákó,a
támogatási döatést előkészítő és a tám<rgatási döatést meghozó §zelll vag;í személy áLta,l a
pá|yázattil, a pőiyázaú eijátással, a támogatási döntéssel összefugésben kezelt, közérdekű adatrrak
és külónleges adatnak aem minősiilő adat.

A közpénzekből nyú]tott tárnogatások áüthatóságától 2007. évi CLX}Cü. torvény 5, § (1)
bekezdáse alapján az Onkormínyzat a iogszabályban meghatátozatt feltételek szerint kőzzéteszi a
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yályázat tárgyát és kiíróiát, apályazat benyújtóját, az tgényeht összeget, a 8. § szerinti érintettséget,
mald a pályáz*t elbírálását követően tötli a támogaást el nem ayertpályázzt adatait,vzgy kőzzéteszí
az elnyert támogatás összegét, és - a számlák és bizonylatok kivételével -kőzzéteszi a benyúitott és
el&:gadott p ity ázaú elszámolás t,

A pálvázati támogatás felhaggnál á ip:
A támogatás kifizetésóte, felhasznáIásáta és elszánloLásáta a támogaási szerzódésben
meghatátozottak az irányadók.

A támogatott a támogatás felhasznáIásáró| szakmai és pénzügyi beszámolót készít a támogatási
szerződésben meghatározott hatáddóig. Á beszámolót a Polgármested Hiva,tal Oktatási és
Idozművelődési Itodáiára keil trenyújtani, amely a beszámolő a jogszabáLyt előbásak alapján kerüi
e§enőrzésre. Az ellenőtzés eredményéról a tárnogatott írásban értesítést kap.

Ielen pálvázati felhívás melléklete: pályázaú adatlap, ameiy a szükséges pályázaú me§ékletek
formanyom tat:rárry át is tastalmazza.

A páI1'ázat:.a és támogatásra vonatkoző egyéb szabalyokat a hatályos magyaf iogszabáiyak, ígi,
lailönösen

- Budapest FŐr,áros XII. kertilet Hegy-vidélu Önkormányzat Képviselő-testiiletének 5/2014"
(11i. 4,) önkormányzati rendelete az áüatnháztanáson kjl"riii források (rámogatásc}<)
átadásának, áwételének rendjéről,

- a kÖzpénzekbŐl q,riitott támogatásck átláthatóságátőL szóló 2007. élr CI-\§ö(1_ törvény,

- az állarnháztattasról szóló 2011. évi CXCY. tönény

határozzákrneg"

Budapest Hegyvidék, 2a21.,,Üá"i J
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