Pályázati felhívás
Pályázati kiírás:
A közpénzekből nyújtott támogatások rendjéről szóló 20/2012.(IX. 12.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága a 2017. évi 1 500 000.- Ft támogatási keretösszeg elosztására pályázatot ír ki.
A pályázat célja:
A helyi civil sportszervezetek település érdekében végzett munkájának anyagi támogatás általi elismerése.
Feltételek:
1. A lehetséges pályázók köre: kiskunlacházi székhelyű sportszervezetek, melyek jelenleg is érvényes cégbírósági bejegyzéssel rendelkeznek.
2. A pályázattal az Önkormányzat támogatni kívánja közvetlenül a sportoláshoz szükséges feltételek előteremtését és programokat, pl. a versenyeken való részvételt, sportfelszerelés vásárlást, az adminisztrációs kötelezettségekből adódó feladatokat.
3. A pénzügyi támogatás általános feltételei:
a. Pénzügyi támogatást csak a pályázaton részt vett és érvényes pályázatot benyújtó szervezet kaphat.
b. A pályázat kötelező tartalmi elemei:
- az Ör. 1. számú mellékletét képező, megfelelően kitöltött Adatlap,
- az Ör. 2. számú mellékletet képező Nyilatkozat, az igényelt pályázati összeg megjelölése, a
támogatandó program leírása.
c. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
- nyilatkozat arról, hogy legalább 1 éve tényleges tevékenységet folytatnak és ezt
igazolni tudják (pl.verseny eredményekkel).
- a szervezet képviseletére jogosult személy nyilatkozata arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.
- a szervezet képviseletére jogosult személy nyilatkozata a szervezet létszámáról,
a szervezet 2016. évi tevékenységéről készített rövid összefoglaló.
4. A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 30.
A hiánypótlás határideje:
2017. május 15.
5. A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 30.
6. A pályázatot 1 példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani Erdélyiné Horváth Terézia bizottsági
elnök részére, a Polgármesteri Hivatal címére, (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.).
7. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Soós Zsoltné jegyzőnél a 06-24/519-830-as telefon számon
vagy a jegyzo@kiskunlachaza.hu e-mail címen. A támogatással kapcsolatos eljárásrendet, elszámolási szabályokat és egyéb információkat az Ör. tartalmazza.
8. A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A nyertes pályázók postai és elektronikus levélben kapnak értesítést a bírálat eredményéről és indoklásáról.
Az Emberi Erőforrás Bizottság a fenti pályázati kiírást a 9/2017. (III.23.) számú határozatával hagyta jóvá.
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