15. sz. melléklet

PÁLYÁZAT

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2013. évre
önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatási keret összegét az önkormányzat 2013.
évi költségvetése tartalmazza.

Pályázni lehet:

- általános működési kiadásokra
- rendezvényekre
- eseti programokra stb.

Pályázók köre:

Az önkormányzat illetékességi területén működő
- Társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület, civil szervezet)

Benyújtási határidő: 2013. április 15. (16 óra) Egyek Nagyközség Polgármesterének.

A pályázathoz mellékelni kell:

Pályázati feltétel:

- A szervezet alapítási dokumentumait
- Bírósági bejegyzési határozatot
- Képviseletre jogosult vezető aláírási címpéldányát
(banki aláírás bejelentő karton elegendő)
- Szövegesen bemutatott célok, amire a támogatást fel
kívánjuk használni és azt, hogy annak, milyen
közösségépítő szerepe van a település életében (maximum
1 A/4-es oldal terjedelem)
- 2012. évben végzett tevékenység bemutatása
(maximum: 1 A/4-es oldal terjedelem)

A civil szervezetek a saját forrásokat kutassák fel - tagdíj, szponzorok
és pályázat útján - és az önkormányzat ennek maximum a kétszeresét
adja támogatásba az 2 000 000 Ft-os keretből.
A pályázaton elnyert összeg lehívásának (kifizetésének) feltétele a saját
forrás igazolása.

Elbírálás: A benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülés. A pályázat
elbírálásánál elsőbbséget élvez a helyben megvalósuló közhasznú, közösségépítő
tevékenységek
A támogatásban részesülő szervezettel szerződéskötésre kerül sor, amely tartalmazza a
pályázaton elnyert összeg konkrét felhasználásának és elszámolásának szabályait.

PÁLYÁZATI ADATLAP
2013. évre önkormányzati támogatás elnyerésére.
Pályázó szervezet neve: .....................................................................................................
Pályázó szervezet címe: .....................................................................................................
Pályázó szervezet adószáma, cégjegyzékszáma: ..............................................................
Pályázni kívánt összeg: ......................................................................................................

Pályázat benyújtásának célja:
általános működési kiadásokra
rendezvényekre
eseti programokra
egyéb ……………………………………………………………………………….

Pályázatomat benyújtom mint:

Az önkormányzat illetékességi területén működő

társadalmi szervezet
alapítvány
egyesület
civil szervezet

- A szervezet alapítási dokumentumait
- Bírósági bejegyzési határozatot
- Képviseletre jogosult vezető aláírási címpéldányát
(banki aláírás bejelentő karton elegendő)
- Szövegesen bemutatott célok, amire a támogatást fel
kívánjuk használni és azt, hogy annak, milyen
közösségépítő szerepe van a település életében (maximum
1 A/4-es oldal terjedelem)
- 2012. évben végzett tevékenység bemutatása
(maximum: 1 A/4-es oldal terjedelem)

A pályázathoz benyújtott mellékletek:

