Pályázat Környezetvédelmi alapra
Egyek Nagyközség Képviselő Testülete pályázatot hirdet a Helyi Környezetvédelmi Alapból
2017. évben nyújtható támogatások elnyerésére.
Pályázatok benyújtási határideje: 2017. április 17.
A pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el és javaslattal él a Képviselő Testület felé. A
pályázatokról a benyújtási határidőt követő soros testületi ülésen döntés születik.
Pályázók köre:
Egyeken működő és programját is helyben megvalósítani szándékozó társadalmi szervezetek,
önkormányzati és egyéb intézmények, vállalkozások és magánszemélyek.
Pályázni lehet az alábbiakra:
– a nem önkormányzati környezet- és természetvédelmi beruházásokhoz, természet- és
környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, beruházások, fejlesztések
megvalósítására, nem nyereségérdekelt tevékenységre;
– elsősorban nonprofit környezet- és természetvédelmi célú tudatformáló tevékenységekre,
azokkal kapcsolatos rendezvényekre, programokra, melyek az egyeki lakosság széles körét
mozgósítani képesek;
– környezet- és természetvédelmi célú beruházásokra, melyek Egyek természeti értékeinek
védelmét, illetve a vidéki környezet minőségének javítását szolgálják.
A pályázathoz ötletekről és hozzávetőleges költségekről az alábbi honlapokról lehet
tájékozódni: http://bolt.mme.hu/mme-webshop.html ; http://madardaloskert.hu
Támogatás mértéke: a pályázat teljes összege 500.000 Ft, ezen a kereten belül a pályázható
összeg nincs maximalizálva. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázatok
számának függvényében a pályázott összegnél kisebb összeget ítél oda.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Pályázati feltételek:
– megvalósítandó programok esetén az odaítélt pályázati összeg arányos legyen az abban
részt vevők számával;
– az elnyert/odaítélt támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt fejlesztés (fejlesztések,
beruházások) költségeire fordítható;
– nem támogatható a megvalósítani szándékozott program/fejlesztés keretében semmilyen, a
pályázó működésével kapcsolatos személyi kiadás (pl. munkabér, a programmal nem
összefüggő tiszteletdíj, stb.);
– a pályázathoz csatolni kell a pályázott összeg felhasználásának részletes költségvetési
tervét, annak hiányában a pályázat nem kerül elbírálásra;

– csak olyan pályázó támogatható, akinek nincs köztartozása és nem áll csődeljárás,
felszámolás vagy végelszámolás alatt;
– az elnyert/odaítélt támogatásról tárgyév december 31-ig jelentést kell benyújtani, amivel a
pályázó igazolja a támogatás felhasználását.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (megnevezés, cím, elérhetőség, képviselő neve, adószám,
bankszámlaszám)
– a vállalt fejlesztés, beruházás részletes leírását, bemutatását, illetve a megvalósítandó
fejlesztés, beruházás céljának, a vele elérhető környezetvédelmi hatásnak az ismertetését;
– a fejlesztés részletes költségvetési tervét;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt,
illetve nincs köztartozása;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban szereplő adatok nyilvános kezeléséhez hozzájárul a
pályázó.
A pályázathoz támogatási kérelmet kell benyújtani Egyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
rendelkezésekről
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A pályázatokat 2 nyomtatott, aláírt példányban és/vagy elektronikus formában kell
benyújtani Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalába. (Titkárság fsz. 13. iroda, e-mail:
Fekete.Laszlone@egyek.hu)
A Bíráló Bizottság minden, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot elbírál, de
fenntartja a jogot, hogy a pályázatok között prioritásokat állapítson meg, illetve, hogy ne
támogasson minden benyújtott pályázatot.

