PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló
16/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete alapján.
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a pályázható összeget a „Civil szervezetek pályázati alapja” elnevezésű
önkormányzati pénzügyi keretből biztosítja
Pályázók köre:
Siófoki székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), vagy
olyan civil szervezetek, melyek önálló siófoki szervezeti egységgel
rendelkeznek és Siófokon működnek.
Pályázni lehet:
A 16/2016. (V.
támogatásokra

27.)

önkormányzati

rendeletben

meghatározott

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ADATLAP egyesületek, civil
szervezetek támogatására” című pályázati űrlap kitöltésével lehet, az
űrlap nélkül beküldött pályázatokat a pályázat elbírálója értékelés nélkül
elutasítja.
Pályázat
benyújtásának
részletszabályait
a
Siófok
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2016.
(V.
27.)
önkormányzati rendelete tartalmazza!
A pályázati űrlapot 2016. szeptember 26. napjától Siófok Város
honlapjáról (www.siofok.hu) lehet letölteni, vagy személyesen a Siófoki
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Siófoki KÖH)
ügyfélszolgálatán lehet átvenni.
(A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
szóló 16/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete letölthető a
honlapról,
valamint
megismerhető
a
Siófoki
KÖH
ügyfélszolgálatán.)
A pályázatokat 1 példányban kell benyújtani. Minden pályázatot
külön űrlapon, és külön zárt borítékban a Siófoki Közös
Önkormányzati Hivatal (8600 Siófok, Fő tér 1.) címére kell
eljuttatni.

Kérjük a borítékra írják rá:
„CIVIL PÁLYÁZAT 2016/II”

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október
10., mely határidő jogvesztő.
A benyújtott pályázatokat ad hoc bizottság véleményezi és tesz javaslatot
a támogatási összegre, a pályázatok támogatásáról átruházott
hatáskörben Siófok Város Önkormányzat Nemzeti Erőforrás Bizottsága
dönt.
Hiánypótlás:
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtotta be a pályázatát, a pályázat
kiírója hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős
személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi.
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van
lehetőség a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, a
felszólítást követő 3 napon belül.
A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn túl nincs
lehetőség!
Pályázatok kezelése:
A pályázatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal iktatja és kezeli.
Az Önkormányzat a támogatott pályázók esetén a megítélt támogatás
tényét és a támogatott civil szervezetek kilétét hordozó információkat
közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a
nyilvánosság számára!
Pályázatok elbírálása:
A pályázatokat Siófok Város Önkormányzat Nemzeti Erőforrás
Bizottsága októberi ülésén bírálja el. (Alapítvány tekintetében a forrás
átadásáról a képviselő-testület dönt!)
A pályázati döntéseket a Nemzeti Erőforrás Bizottság nem indokolja, és
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogad el azokkal
kapcsolatos panaszt.
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Pályázati támogatás formája és igénybevétele:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A nyertes pályázókkal
támogatási szerződést köt Siófok Város Önkormányzata. A támogatás
igénybevételének feltétele, hogy a támogatást kizárólag bankszámlára
utalással teljesíti.
A pályázat eredményéről írásban kapnak értesítést a pályázók, illetve az
eredményt a pályázat kiírója a honlapján közzéteszi (www.siofok.hu)
A pályázatokkal kapcsolatban a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
tájékoztató-értekezletet szervez.
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