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  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a „Civil szervezetek pályázati úton történő támogatására”

A pályázat főbb tartalmi elemei a következők:

A támogatás célja: A  városban  tevékenykedő  civil  szervezetek  társadalmi 
szerepvállalásának  segítése,  az  Önkormányzattal  való  partneri 
kapcsolat előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb 
ellátása érdekében.

Pályázatot nyújthat be:

⋇ azon  jogi  személyiséggel  rendelkező  társadalmi  szervezet,  amelyet  a 
bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett és 
az  Alapító  Okiratnak,  a  szabályzatnak  megfelelő  tevékenységét 
ténylegesen folytatja,

⋇ azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és 
csoport,  amely  a  pályázat  kiírását  megelőzően  legalább  egy  éve  – 
dokumentálhatóan  –  folyamatosan  működött  és  stabil  (min.  15  fő) 
taglétszámmal rendelkezik,

feltéve:  hogy  a  város  közigazgatási  területén  székhellyel  vagy  telephellyel  
rendelkezik és tevékenységét a városban fejti ki,

⋇ egy civil szervezet egy pályázatot nyújthat be,
⋇akik az 1. fordulóban támogatásban nem részesültek.

A pályázati-támogatás forrása:

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. évi 
3/2013. (II.20.) sz. Ör. 8. sz. melléklet 1. sorszám 
alatt elkülönített forrásból 
rendelkezésre álló összeg: 230.000 Forint

2013-ben támogatandó célok:

 civil szervezetek működésének támogatása azon szervezetek számára, akik 
önálló irodát tartanak fenn,

 civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,

 a  civil  szférával  kapcsolatos  szolgáltató,  tanácsadó,  oktatási,  fejlesztő-
segítő tevékenységek támogatása,



 civil  szervezetek  által  kizárólag  Kazincbarcika  területére  szervezett 
rendezvények támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Elnyerhető támogatás összege pályázatonként: 50.000 – 200.000 Ft

A pályázat benyújtásának rendje:

A 7/2010. (II.19.) Ör. 1. sz. melléklete szerinti pályázati adatlapot 2 példányban, postai  
úton  vagy  személyesen,  Kazincbarcika  Város  Polgármesterének  címezve  kell  
benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 30.

Az elbírálás határideje: 2013. szeptember 30.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje:

A programra nyújtott  támogatás esetén a program lebonyolítását  követő  1 hónapon 
belül, működésre adott támogatás esetén a tárgyévet követő január 31. napjáig.

Egyéb információ:

A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a szakmai-pénzügyi beszámoló elkészítéséhez  
szükséges  irányelv,  valamint  a  7/2010.  (II.19.)  rendelet  a  www.kazincbarcika.hu 
honlapról tölthető le.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatban információt 8.00 – 16.00 óra között hívható  
48/514-789-es  telefonszámon  és  az  untenerne.m.agnes@kazincbarcika.hu e-mail 
címen,  valamint  a  48/514-774-es  telefonszámon  és  a 
zsuponyo.agnes@kazincbarcika.hu e-mail címen kaphatnak. 

mailto:zsuponyo.agnes@kazincbarcika.hu
mailto:untenerne.m.agnes@kazincbarcika.hu
http://www.kazincbarcika.hu/
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PÁLYÁZATI ADATLAP
Kazincbarcika Város Önkormányzata által civil szervezetek támogatására kiírt  

pályázati felhíváshoz
A pályázat sorszáma 

(az Önkormányzat tölti ki)

A szervezet

1. neve:

2. székhelye:

3. adószáma:

4. bírósági nyilvántartásba vétel száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni):

5. jogállása:

6. számlavezető pénzintézet neve, számlaszám:

7. képviselője (név, cím, telefon, e-mail):

8. nyilatkozat köztartozásról:

9. célja (az alapító okiratot kérjük mellékelni):

10 tagjainak száma:

11. foglalkoztatottjainak száma (fő-és mellékállás, megbízás):

12
.

önkénteseinek száma:

13
.

tevékenysége, jelentősebb rendezvényei, eredményei a megelőző 2-3 évben:

14
.

jelentősebb támogatói a megelőző 2-3 évben, pályázati eredmények, 1% adózói 
felajánlások összege:



15
.

előző évi tevékenységének összbevétele:

16
.

Kazincbarcika Város Önkormányzatától kapott támogatása (év, program, összeg):

Pályázat adatai:

A pályázat célja:

A kérelmezett 
támogatás összege:
A megvalósítás 
helyszíne:

Időpont/időtartam:

A program szintje:
(kérjük aláhúzni)

országos     regionális     térségi    városi    városrészi  
intézményi

A megvalósítandó 
cél rövid leírása:

A részvevők 
várható létszáma:
A megvalósítandó 
cél eléréséhez 
rendelkezésre álló 
pénzeszköz:
A pályázathoz 
csatolt mellékletek 
száma, 
megnevezése:

Egyéb a pályázó 
részéről fontosnak 
ítélt információ:

Költségvetés: Összes 
költség:

Saját forrás: Egyéb forrás: Igényelt összeg:



Mindösszesen:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott  adatok a 
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok  ahhoz,  hogy  –  a  pályázat  támogatása  esetén-  a  szervezet  neve,  a  
támogatás  célja,  összege,  továbbá  a  támogatási  program  megvalósítási  helyére 
vonatkozó adatok közzétételre kerüljenek

Kazincbarcika,  …………………………………..

      ……………….......................................
       a Szervezet képviselője

      


