Pályázati felhívás
Pomáz Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
civil támogatási pályázati kiírása
1.) Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság pályázatának célja:
A kulturális területen (közművelődés, nevelés-oktatás, média) végzett olyan tevékenységek,
táborok, rendezvények, kirándulások szakmai programjainak támogatása, melyek
hozzájárulnak a Pomázon élő, vagy tanuló/dolgozó állampolgárok közösségi élményeinek
kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink
megismerését, valamint az egészséges életmódra nevelnek.
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.) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság pályázati keretösszegét Pomáz Város
Önkormányzata 3/2015.(III.04.) számú önkormányzati rendeletében határozta meg. Annak
felhasználásairól a módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásnak
rendjéről szóló 12/2008.(V.06.) számú rendeletében határozta meg. Az Oktatási, Kulturális és
Ifjúsági Bizottság 18/2015.(III.12.) számú határozatában döntött a rendelkezésére álló keret
felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázat tematikájáról. A Oktatási, Kulturális és
Ifjúsági 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, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél feladás, pénz feladás díja, mobilvezetékes és internet telefon)
II. Személyi jellegű kiadások
- Vendéglátás költségei (pogácsa, ásványvíz, stb.)
- Előadók tisztelet díja
III. Tárgyi eszközök
- A rendezvényekhez szükséges tárgyak bérleti díja (szék, asztal, számítógép,
szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer, stb.)
- A rendezvényhez szükséges tárgyak beszerzése: a pályázott összeg 10%-ig. A
megvásárolt tárgyak 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 2015. május 08. - 2015. november 30. napjáig
használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2015. május 08. -2015. 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 egy külön lapon nyilatkozzanak, hogy a
Magyar Nemzeti Üdülési Alap a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázaton
részt vettek-e és az elbírálás milyen eredménnyel zárult. Továbbá más a témához kapcsolódó
pályázaton részt vettek-e és támogatást kaptak-e.
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: 2015. április 22. 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.
7.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a
pályázat leadási határidejét követően 2015. április 27. napján hoz döntést. A nyertes
pályázatokat a www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2015. április 28. napjától értesíti
a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást nyújt a
szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel Pomáz Város Önkormányzata köt
szerződést 2015. május 08. napjáig.
Pomáz, 2015. március 12.
Pomáz Város Önkormányzata

