
A civilszervezeti projektumok kdltsdgvetdsi t6mogat6s6nak m6dj6r6l sz6l6 rendelet 7. szakasza (Magyarkanizsa

Kdzs6g Hiv. Lapja, l2l}8. sz.) alapj6n, a 2078. 6vi magyarkanizsai kdzs6gi kdlts6gvet6srol sz6l6 rendeletben

(Magyirkanizsa Kozs6g Hiv. Lapja, 1912017. sz.) foglaltakkal dsszhangban, valamint a k<iz6rdekti egyestileti progra-

mok-osaonzesehez szi.iksdges vagy a programt6mogat6shoz hi6nyz6 eszkdz6kr6l sz6l6 rendelettel (Az SZK Hiv.
Kozldnye, 1612018. sz.) dsszefiigg6sben a magyarkanizsai polg6rmester meghirdeti az alilbbi

NYiLT PAI;VIZATOT
civilszervezeti projektumoknak a 2018. 6vi magyarkanizsai kiizs6gi kiilts6gvet6sb6l val6 timogatisira

A civilszervezeti projektumoknak a 2018. 6vi magyarkanizsai kozs6gi kdlts6gvet6sbol val6 t6mogat6s6ra szitnt

eszk6zok osszege 11.000.000,00 din6r azalilbbi szakteriiletekheztartoz6 civilszervezetek projektumainakt6mogat6s6-

ra:
1) A civilszervezeti projektumok t6mogat6s6ra szdnt eszkdzok dsszege 9.000.000 dinfr az alilbbi szakterUletheztarto'

z6 civilszervezetek projektumainak megval6sit6s6ra:

I . a korm6ny zati, a civil 6s az lJrzleti szektor kozdtti egyiittmtikod6s er6sft6s6t celzo tevdkenys6gek

2. gazdasdgi tevdkenys6gek (idegenforgalom, mezogazdas6g, kisipar, r6gi 6s ritka mesters6gek, sztivetkezetek stb.)

oszt6nzdse 6s fej lesztdse

3. a helyben 616 kdzoss6g fejleszt6se
4. kdrnyezetei nevel6s, kornyezet- ds egdszs6gv6delem

5. az emberi 6s kisebbsdgijogok 6rv6nyesitdse
6. a kozoktat6s programjai
7. ifits6giprogramok
8. id6skorfak programjai
9. a helyi kornyezet demokratiz6l6s6nak 6rv6nyesit6se
10. a civil t6rsadalom fejleszt6se
I l. n6pj6l6ti 6s emberbar6ti tev6kenys6g (szoci6lisan r6szorul6k, id6skorriak, fogyat6kkal 6lok, s6rtiltek stb. tSmogatS-

sa)

12. miiveloddsi oroks6g, t6rt6nelmi eml6kek ripokisa

13. j6szolg6lati munka
14. veter6nok, katonai 6s polg6ri hadirokkantak v6delme
15. ftiggos6gi betegsdg ellen kezeltek v6delme 6s segit6se

I 6. nyugdijasszervezetek tevdkenys6ge
17. nem iskolarendszeni k6pz6s

18. a noijogok 6rv6nyesit6se
I 9. a tdmegt6jdkoztat6s fejleszt6se
20. amagyarkanizsai onkorm5nyzat fejloddsdnek felgyorsitSsrlt 6s a polg6ri szerepv6llal6s 6rv6nyestilds6t elosegito

egydb tartalmak.

2) A civilszervezeti projektumok t6mogat6srira szbnt eszk<izdk osszege 2.000.000 din6r a mez6gazdas6gi

szakteriilethez tartoz6 civilszervezetek projektumainak megval6sit6s6ra (rendezvdnyek szervez6se, ismeretterjeszt6

anyagok kiad6sa, k6pz6s 6s szaktan6csad6s, marketing, hat6ron 6tivel6 programok lebonyolit6sa, kiAllit6sokon val6

r6szv6tel, onszervezod6s serkentdse - szovetkez6sek, v6llalkoz6sok, ritka mestersdgek, csal6di teny6sztelepek).

A 2018. februrlr 20-6n kelt 02-15012018-l/,{ szdmri polg6rmesteri rendelet a magyarkanizsai kozs6gi kdlts6gvetdsb6l

2018-ban nyilt p|.lybzat irtj6n trlmogatand6 civilszervezeti projektumok elsobbsdget ebezo szaktertileteive e piiyizat
1) ponda szerint a 2., 4., 5., 6.,7 .,8., 9., I 1 . 6s I 8. sorsz6m alatti szakteri.ileteket nyilv6nftotta.

A pillyhzaton olyan civilszervezetek (Sllampolg6ri egyesiiletek) jogosultak r6szt venni, amelyeknek bejegyzdse a

magyarkanizsai onkorm6nyzat teriilet6re sz6l, itt sz6khelyi.ik vagy fi6kszervezetiik van, illetve - mint kozs6gkdzi,

kozt6rsas6gi szervezetek - a magyarkanizsai dnkorm6nyzat teriilet6n fejtik ki mtikbd6siiket (a tov6bbiakban: civil-
szervezetek).
Egy-egy civil szervezet legloljebb k6t projektummal p6ly6zhat, a magyarkanizsai kozs6gi kolts6gvet6sb6l pedig csak

egy projektum6nak t6mogatiis6ra itdlheto oda eszkoz.

A projektumot a magyarkanizsai dnkorm6nyzat tertiletdn kell megval6sitani. A projektumot a kolts6gvet6si 6v v6gdig,

azaz 2019. 02. 28-iig be kell fejezni.
A civilszervezet a projektdrt6k l0%-5t m6s forr6sb6l k6teles biaositani.
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A projekdavaslatok drtdkeldsdnek mdrcdi:
I ' a projektum mennyire 6ll risszhangban azosszes pdlyLzatik6vetelm6nnyel
2. a civilszervezet elozo 6vben el6rt iredmdnyei,
3. a civilszervezet anyagi ds szakember_ellatottsaga
4' a koordin6tor ds a projektumba bevont fo szakriunkat6rsak szakmai jrirtass6ga
5. a projektum fenntarthat6s6ga
6. a helyben 6lo koz6ss6ggel val6 egyilttmtik6d6se

A bizotts6g nem veszi figyelembe azokat a piiyirzatokat: amelyek- elk6stek, amelyek hi6nyosak, amelyeket nem arendszeresftett formanyomtatv6nyon vagy nem a pilyirzatban megfogalmazott cllianyirjtottak be, tov6bbri amelyetfaxon vagy e-mailben ktildtek el, valami-nt amelyet nem irtak al6.a nianyo, pllybzatianyagokat a bizotts6g nem drt6-keli ds nem pontozza. Ap6ry6zati anyagot aparyazoknem kapjdk vissza.

Ezt a nyilt phlydzatot kozz6 kell tenni a tomegt6j6ko ztatitsieszkozrikben 6s a magyarkanizsai <inkorm6nyzat hivatalosho n I apj 6n, va I am i nt az E -kozi gazgatits po rt6 I o n .

A nyflt piily'zatrol tovribbi felvil6gos(t6s a 875-166-os telefonsz6mon S6tiGizelkit6l kaphat6.
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Kelt: 2018. m6rcius 26-6n
Magyarkanizsa

FejsZ6mer R6bert
magyarkan izsai polgiirmester


