Pályázati felhívás
Péteri Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Péteri
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok pénzügyi
támogatásáról szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban civil rendelet) szerint
pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.
Pályázat célja
A pályázat a civil rendelet hatálya alá eső szervezetek tárgyév január 1. és december 31. között
megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi
működési költségeihez való hozzájárulás.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás: 3.000.000,- forint.
A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a civil rendelet hatálya alá eső civil szervezetek.
Nem nyújthatnak be pályázatot az alábbi szervezetek:
- pártok, pártok helyi alapszervezetei,
- amely szervezetek esetén folyamatban van a pályázóval szemben tartozás rendezése, a
szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.
A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap Péteri Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában (Péteri, Kossuth Lajos u. 2.) vehető át személyesen ügyfélfogadási
időben, vagy letölthető a www.peteri.hu honlapról.
A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges a pályázó szervezet 2020. évről szóló számviteli
beszámolóját, amennyiben az nem érhető el az Országos Bírósági Hivatal adatbázisában.
A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatásokról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros testületi
ülésén. A Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 8 munkanapon belül értesíti az eredményről.
A támogatás formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 19. 10.00. óra
A pályázatokat Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteréhez címezve 2209 Péteri, Kossuth Lajos
u. 2. címre kell eljuttatni, igazolható módon, személyesen vagy ajánlott postai küldeményként a

pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti példányban. A
beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.
Egy civil szervezet legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az elektronikus értesítést követő 8 naptári napon
belül.
A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
a) Rendezvény és programtámogatás körében:
- a pályázó eddigi szakmai tevékenységének és tapasztalatainak bemutatása, összhangja a
program céljaival,
- a támogatásból megrendezett programok, rendezvények száma,
- a támogatandó program bemutatása kellően részletezett, illeszkedik a civil szervezet
céljaihoz,
- a programon, rendezvényen résztvevők száma,
- a rendezvény előkészítésébe, megvalósításába és utómunkálataiba bevont önkéntesek
száma,
- a helyi lakosok aktivitása és létszáma a támogatott rendezvény(ek)en,
- a támogatandó program költségvetésének kidolgozottsága és igazodása a lebonyolítandó
programhoz.
b)
-

A működési támogatás körében:
a civil szervezet tevékenysége, eddigi eredményei,
a pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége,
költségvetés megalapozottsága,
a támogatás szervezetre gyakorolt hatása,
egyesület esetén a civil szervezet bejegyzett és aktív tagjainak, illetve önkénteseinek a
száma.

A pályázattal kapcsolatban további információt a 29/314-069-es telefonszámon, a peteri@peteri.hu
e-mail címen, valamint személyesen a Péteri Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben
nyújtunk.

Péteri, 2022. április 11.
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