Pályázati felhívás
Pomáz Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil
támogatási pályázati kiírása 2017. évben
1.) Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatának célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek programokat szervező civil
szervezetek hatékonyabb társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
Támogatandó programok:
Fiatalokat megszólító prevenciós programok, pályakezdést segítő előadások, civilizációs
betegségek kiküszöbölésével kapcsolatos előadások, egészségkultúra kialakításával
kapcsolatos tevékenységek és a témához és a korosztályhoz kapcsolódó programok.
Családi egészségmegőrző programok, ahol a család minden tagja megfelelő kikapcsolódást
talál.
Idősebbek számára egészség megőrzésével vagy helyreállításával kapcsolatos összejövetelek,
előadások, kirándulások és a témához, korosztályhoz kapcsolódó tevékenységek, programok.
Városunk lakói egészségvédelmének érdekében felvilágosító előadások, magzatvédelem,
rákszűrések, stressz elleni küzdelem, életmódváltással kapcsolatos programok, előadások,
civilizációs betegségek kiküszöbölésével kapcsolatos programok, előadások, életmódtanácsadással kapcsolatos tevékenységek és a témához kapcsolódó programok.
Továbbá mind azon programok, ami a település közösségeiben az egészségügyi témához
kapcsolódóan felvetődnek.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő
közösségek), melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják a település
lakosainak bármely korosztálya számára.
2.) Rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázati keretösszegét Pomáz Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 5/2017.(III.09.) számú rendeletében határozta meg. Annak
felhasználásairól a módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásnak
rendjéről szóló 12/2008.(V.06.) számú rendeletében határozta meg. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság 16/2017.(03.06.) számú határozatában döntött a rendelkezésére álló
keret felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázatok tematikájáról. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság rendelkezésére álló keret összeg, melyet a sikeresen pályázók
támogatására fordíthat: 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint.
3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez, programjának megvalósításához
kapcsolódó alábbi kiadások, ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű, autóbusz, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél- pénzfeladás díja, mobil és
vezetékes telefonok valamint az internet használat költségei)
- belépő jegyek
II. Személyi jellegű kiadások
- Vendéglátás költségei pl: pogácsa, ásványvíz, stb. (reprezentációval terhelt)
- Előadók tisztelet díja (a tiszteletdíj után a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási
adót 27 %-ot kell fizetni)
III. Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök:
- A rendezvényekhez szükséges eszközök bérleti díja (szék, asztal, számítógép,
szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer, stb.)

-

A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése. A megvásárolt eszközök
további programokban való hasznosítását a pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések, amelyek nem tartoznak a szervezet
rendezvények lebonyolításához szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítását Pomáz Város
Önkormányzata végzi a pályázati szerződésben megfogalmazottak szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül.

A támogatás mértéke pályázatonként maximum 50 000.- Ft, - azaz
Ötvenezer forint.
A pályázati összeg 2017. május 08. - 2017. november 30. napjáig
használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2017. május 08. -2017. december 15. napjáig.
5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek, amennyiben van befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra
pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be. Egy szervezet maximum 5
pályázatot nyújthat be. Kérjük a pályázókat, hogy csatolják nyilatkozatukat arról, hogy a
bizottsághoz benyújtott pályázathoz más forrásból kaptak-e támogatást, ha igen milyen
összegű volt.
6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomáz Város Polgármesteri Hivatal titkárságára
2013. Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814 381 telefonszámon kaphatnak a
pályázók.

A pályázat beadásának határideje: 2017. április 19. 12 óráig
A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének,
valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program
megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit Pomáz
Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendelete (a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008.(V. 6.) számú rendelete)
tartalmazza, mely a város, honlapján (www.pomaz.hu) megtekinthető. A rendeletben
megfogalmazottak szerint a határidőben leadott pályázóknak - ha szükséges - hiánypótlásra
van lehetőségük.
7.) Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Szociális és Egészségügyi Bizottság a
pályázat leadási határidejét követően 2017. április 25. napján hoz döntést. A nyertes
pályázatokat a www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2017. április 26. napjától értesíti
a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást nyújt a
szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel Pomáz Város Önkormányzata köt
szerződést 2017. május 05. napjáig.
Pomáz, 2017. március 09.
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