Pályázati kiírás
Civil szervezetek 2021. évi támogatására
Szalánta Községi Önkormányzat Polgármestere pályázatot hirdet a Szalánta községben székhellyel
rendelkező civil szervezetek számára.
I.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:
-

II.

A szervezet működéséhez, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítéséhez.
A szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához.
Hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások
fedezéséhez.
Pályázhatnak:

Azok a civil szervezetek, melyeknek Szalánta község területén bejegyzett székhellyel
rendelkeznek, és tevékenységük kizárólag, vagy elsősorban Szalánta község polgárainak
érdekében végzik, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján.
Egyéb jogosultsági feltétel: az a szervezet pályázhat, amelynek
• nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása, sem lejárt hatályú vagy lejárt
esedékességű köztartozása.
III.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot az önkormányzati rendeletben lévő pályázati adatlapon, a szükséges mellékletekkel
együtt kell papír alapon benyújtani Szalánta Községi Önkormányzatának Polgármesteréhez
címezve személyesen, vagy postai küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint
letölthető a www.szalanta.hu internetes honlapról. A mellékleteket lehetőleg gépi úton kérjük
kitölteni.
A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek! Hiánypótlási
lehetőséget az önkormányzat a határidőben beadott pályázatok esetében egyszer biztosít!
IV.

Kötelező mellékletek:

a) Pályázati adatlap (1. melléklet);
b) Költségvetési adatlap (2. melléklet);
c) A szervezet létesítő okiratának másolata (amennyiben már benyújtásra került és korábban
beküldött okiratban változtatás nem történt, csak a 7-8. melléklet);
d) Nyilatkozatok (3-6. mellékletek)

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 30.

V.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokról Szalánta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati
benyújtási határidőt követően értékeli és dönt, de legkésőbb 2021.06.15.-ig a civil szervezetek
pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló Önkormányzati rendelete alapján.
VI.

A pályázati támogatás igénybevétele:

Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a
támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.
A támogatási összeg a pályázat leadását követő naptól keletkezett és kiegyenlített számlák,
fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel 2021.12.31.-ig.
VII.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az
irányadók.
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról elszámolást köteles adni a támogatási
szerződésben megjelölt módon és határidőig, melyet Szalánta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ellenőriz.
A támogatás elszámolásának végső határideje 2022. február 15.

Szalánta, 2021. április 28.
Dr. Hitre Gabriella
polgármester

