PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Lőrinci Város Önkormányzata pályázatot hirdet
civil szervezetek működésének támogatására
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető a
www.lorinci.hu oldalon, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal ( 3021 Lőrinci,
Szabadság tér 26. ) Titkárságán.
1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek
működéséhez való hozzájárulás, bevonásuk Lőrinci város rendezvényeibe.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Lőrinci Város
Önkormányzat az arra érdemes pályázatok között összesen 6.500.000 Ft-ot
oszt szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság legkésőbb
2008.-ban jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) Lőrinci városában van a székhelyük

3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) a biztosító egyesületek,
f) az egyházak,
g) a közalapítványok,
h) közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
3.3 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás
módja
vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár,
így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. május 1. és 2010.
december 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez és
ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási

időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a Támogatási Szerződés szerint.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be.
b) Egy szervezet összesen maximum 3.000.000 Ft támogatást kaphat az adott
naptári évben
5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Lőrinci Város Önkormányzata által erre a
pályázati célra kiadott pályázati Adatlapon nyújtható be. A pályázati
dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a
pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt
dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Ha a határidő utolsó napja
munkaszüneti-, ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt követı
legközelebbi munkanapon jár le.
A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
a. Pályázati Adatlap
b. A célokat megfogalmazó szöveges indoklás
– szervezet eddigi munkája
– pályázatban megvalósítandó célok
c. Nyilatkozat a szervezet működéséről és a köztartozásról
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 2 eredeti egymástól külön rendezett
példányokban, egy, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá
kell írni „Lőrinci Civil Szervezetek támogatása 2010.” . A papíralapú pályázatot és
mellékleteit 2 eredeti egymástól külön rendezett példányokban, egy, zárt borítékban
vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni „Lőrinci Civil Szervezetek
Támogatása 2010.”
Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a
postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!
6.2. Beadási határidő: 2010. 03. hó 31. nap 16.00 óra
6.3. A beadás helye
6.3.1. A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

Polgármesteri Hivatal
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi
címen:
Polgármesteri Hivatal
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.

7.1. A formai bírálat szempontjai:
7.1.1 papíralapú pályázat esetén:
a) postára adás -vagy személyes benyújtás dátuma,
b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
8. Az elbírálás határideje
2010. április 15.
9. Pályázók döntést követı kiértesítése
Támogató döntés esetén a tájékoztatást 5 munkanapon belül a Bíráló a pályázónak
postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés
esetén a Bíráló postai úton küld értesítést 5 munkanapon belül, amely tartalmazza az
elutasítás vagy kizárás indokait.
10. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés
kézbesítésétől számított 90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a
szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentumhiánytalan beérkezését követı 8 munkanapon belül kerül
sor.
11. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett a kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2010. évi
pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és Lőrinci Város
Önkormányzata az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem
emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha Lőrinci Város
Önkormányzata az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
(együttesen: beszámoló)
benyújtásának végső határideje a pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét
követő 30 nap.

