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A k<iz6rdekii egyesiileti programok osztcinz6s6hez sztiks6ges vagy a programt6mogat6shoz ltt6nyz6 eszkozokrol sz6l6
rendelet (Szerb K<iztarsas6g Hivatalos Kozlonye, 1612018. sz5m) 6. szakasza, A Magyarkanizsai kozs6gi
k<iltsdgvet6sbol t6mogatand6 egyesiiletek kozdrdekri programjainak/projektjeinek megval6sit6s6ra sz6nt eszkozcik

eloszt6s6nak m6dj6r6l 6s elj6r6sar61 sz6l6 rendelet (Magyarkanizsa K<izs6g Hivatalos Lapja, 2312020. szitm) 6.

szakasza, A202l.6vi magyarkanizsai k<izs6gi kolts6gvet6srol sz6l6 rendelet (Magyarkanizsa K6zs6g Hivatalos Lapja,
3212020. sz6m 6s 912021) es A Magyarkanizsa kozs6gi civil egyesriletekre vonatkoz6 2021. 6vi nyilt pSlybzatokra
vonatkoz6 terv alapjbn 6s a Magyarkaruzsai k<izs6gi kolts6gvet6sb6l t6mogatand6 egyestiletek k6z6rdekri
programjainak/projektjeinek megval6sit6sara sz6nt eszkozok eLosztisbt v6gzo bizotts6g javaslat6ra Magyarkanizsa
k<izs6gpolg6rmestere kii r j a a kovetkezo

II NYiLT pAr,yAz,Iror
A 202I. rtV I X6 ZrtRDB KU E GYE S ULE T I PRO GRAMOIVPRO JEKT UMOK T EL JE S

VAGY nf SzTAI{oGATASARA

KOZERDEK

Magyarkanizsa kcizs6g polg6rmestere kiirja a Magyarkanizsa kozs6gi kozdrdekti egyesiileti programok osrtorues5hez
sziiks6ges vagy a programt6mogat6shoz htdnyz6 eszk<iz<ik p6tlSsbra, valamint a kozs6gi k<iz6rdekii egyestileti
programoVprojektumok t6mogat6sara vagy r6szt6mogat6s5ra iranyul6 II nyilt p6ly6zatot, mely a k<ivetkezo
teriiletekre vonatkoz6 programoka/projektekre vonatkozik: a korm6nyoldali, a civil 6s az iizleti szektor
egyiittmrikod6s6nek elomozdit6s6ra ir6nyul6 tev6kenys6gek, szoci6lis v6delem, hadi rokkants6gi v6delem,
fogyat6kkal 616 szem6lyek v6delme, gyermekekrdl val6 t6rsadalmi gondoskod6s, a natalit6s ciszt<inz6se, id6seknek
val6 segits6gnyrijt6s, eg6szs6gv6delem, emberi 6s kisebbs6gi jogok v6delme 6s hirdet6se, programok 6s projektek
fiatalok szdmdra, okol6gia, a k<imyezet 6s a polg6rok eg6szs6g6nek v6delme, gazdasSgi tev6kenys6gek oszt<inz6se 6s
fejlesa6se (turizmus, mezogazdasdg, kisipaross6g, r6gi 6s ritka mesters6gek, szdvetkezetek 6s m6sok), kultur6lis
or6ks6g, tort6nelmi hagyomSnyok 6pol6sa, a kultur6lis 6s mtivdszeti alkot6tev6kenys6g fejlesa6se, nyugdijas
szervezetek tev6kenys6gei, a nemi egyenjogris6g 6rv6nyesit6se, egy6b tartalmak, amelyek hozzijfurulnak
Magyarkanizsa k<izs6g gyors fejl6d6s6hez 6s a polg6ri aktivizmus 6rv6nyestil6s6hez.

Rendelkez6sre 6116 eszkiiziik: 3.800.000,00 din6r.

I Nyir,r pAr,yAzlroN var,6 nfszvnrBr, rnr,rfrnr,nr:

- az egyestilet be van jegyezye a GazdasSgi Nyilv6ntart5si Ugynoks6g Egyestileti nyilv6ntart6s6ba,
- Magyarkanizsa kozs6g teri.ilet6n regisztr6lt egyesiilet, illetve sz6khelye vagy szervezeti egys6ge ezen a teriileten
tal6lhat6 vagy ezer, tertileten tev6kenykedik varosi, v5roskcizi vagy koztdrsas6gi szintti szervezetklnt legal6bb hat
h6napja (a tov6bbiakban: egyesiilet),
- a program/projektum Magyarkanizsa kozs6g tenilet6n val6sul meg.
A nyilt piiydzatra val6 jelentkez5st a nyilt pLlydzat szovege mellett a k<izs6g honlapj5n (www.kanjiza.rs)
megjelentetett, kitdltdtt adatlapokkal kell benyrijtani a Magyarkanizsai kozs6gi k6lts6gvet6sb6l t6mogatand6
egyestiletek k<iz6rdekii programjainak/projektjeinek megval6sit6s6ra szitnt eszklzok eloszt5s6t v6gzo bizotts6gnak (a
tov6bbiakban: Bizotts6g).
Minden egyes programra/projektre kiilcjn pSlyiaatott sziiks6ges benyfijtani.
A program/projekr r6szletes leir6s6nak tartalmaznia kell a krivetkez6 adatokat: a program/projekt megval6sit6s6nak
tenilet6t, a program/projektum kezdetlt 6s idotartam6t, a program/pdekt megval6sit6sa sor5n vdgzett tev6kenysdgek
c6ljbt, fajtiljit 6s mennyis6gdt, a program/projekt megval6sit5s6hoz sziiks6ges szem6lyek teljes sz6m6t 6s r6szletes
p6nzi.igyi tervet.



A benyfjtottpillyiaatbanmell6kelni kell apLlybzatott beny0jt6 felel6s szem6ly6nek biintetojogi 6s vagyoni
felel6ss6ge alatt, a phlySzatot benyfjt6 kotelezetts6geinek elfogad6s6r6l tett nyilatkozatit, amennyiben a k6zs6g
frnanszirozza vagy r6szben frnanszirozzaaz adott programot/projektet, arr6l, hogy:

- apfllydzatban szereplo minden adat val6s 6s pontos;

- a megit6lt cisszegek rendeltet6siiknek megfelel6en lesznek elkciltve;

- a program/projekt megval6sit6s6r6l sz6l6 jelent6s 6s a p6nztigyi dokument6ci6 t<irv6nyes hat6rid6n beltil keriil
beny0jt6sra;

- a program/p.ojekt megval6sit6sa sor6n a kiadv6nyokban 6s m5s m6di6kban felttintet6sre keriil, hogy annak
megval6sit6s6t a Kdzs6g t6mogatta.

A programok/projektumok legfelj ebb 2022.02.28-6ig tarthatnak.

Egy egyesiilet egy p6ly6zilon csak egy programmaVprojektummal jelentkezhet, a kiilts6gvet6si 6v folyamin
pedig az egyesiiletek csak egyszer r6szesiilhetnek pozitiv elbirflisban.

A projekt potenci6lja - a projektdtlet min6s1ge, a polg6rok 6letmin6s6genek javit6sdhoz val6
hozzij6rul6s
C6lcsoport 6s felhaszn6l6k - a c6lcsoportok, a projekt megval6sit6s6ban r6sztvev6 kozvetlen 6s

k<izvetett felhaszn6l6k szbma 6s m6rete
A proj ekt<itlet innovativit6sa
A projekt gazdasilgi indokolts6ga (a projekt megval6sit6s6hoz val6ban n6lkiildzhetetlen-e a javasolt

k6lts69)
A projekt preciz 6s r6szletes narrativ k61ts6gvet6se, amely megmagyar6zza az el6l6tott kolts6gek 6s

a projekttevdkenys6gek kdzotti viszonyt tisszehangolts6g6t

A BENWJTANDO PALYAZATI DOKUMENTACIO

Apdlyizatban val6 r6sztvev6nek a k<ivetkezo dokument6ci6t kell benyfjtania:
A program/projektum javaslat6ra vonatkoz6 tirlap (2. sz6mri mell6klet);
Leir6 kolts6gvet6s (3. sz6mri mell6klet);
A jelentkez6st benyfjt6 nyilatkozata a kdtelezetts6g v61lal5s6r61 (4. sz6mri me1l6k1et);

A program/projektum kdltsdgvet6sEnektbblilzatos Sttekint6se (5. sz6mri mell6klet);
Nyilatkozaf az eszkozlket haszn6l6 egyesi.ilet tagjainak 6rdek-6sszer.itkoz6s6rol A kozdrdekti egyestileti

programok/projektumok Magyarkanizsa kozs6g kolts6gvet6s6b6l val6 t6mogat6s6ra kiirt nyilt phlybzat szerint

(6. sz6mri mell6klet);
A Magyarkanizsa k<izs6g plnzeszkozei felhaszn6l6janak nyilatkozata a kotelezetts6g v6llal6s6r6l (7. szfimu

mell6klet);
Az egyestilet nyilv6ntart6sba v6tel6rdl sz6l6 hatdrozat m6solata;

Az egyestlet alapit6i okirat6nak (alapszab6ly6nak) m6solata;

A projektum/program koordin6toranak 6s szakmunkat6rsainak on5letrajza;

A hitelesitett al6ir6sokra vonatkoz6 tirlap m6solata (OP iirlap);
A jelentkez6s benyfjt6ja felelos szem6lye szem5lyazonosit6 igazolv6ny6nak m6solata (olvasata).

Az egyesiilet meghatalmazott szetnllye 6ltal al6irt 6s hitelesitett pblydzati dokument6ci6 nyomatott vflltozatbt, az

"gy"rdl"t 
nyilv6ntart6sba v6te16r6l s2616 hatfurozat m6solat5t, az egyesiilet alapit6i okirat6nak (alapszab6ly6nak)

ni6solat6t 6s a projektum/program koordin6tor6nak 6s szakmunkat6rsainak onlletrajzit elektronikus form6ban is be

kell ktildeni az 4y9@Eqi!4 vill6mpostacimre.

,q, pALyAZA,TRA VAL6 JEI,TNTKEZES NI6N.IA

A teljes p6ly6zati dokument6ci6t egy, ktildem6nyben kell benyfjtani, amely meg6vja azt a szilliths sor6n esetlegesen

keletkezS s6rtil6sekt6l.
A jelentkez6st a Magyarkanizsai K<izs6gi K)zigazgathsi Hivatal iktat6j5nak 8. sz6mri tol6ablak6n kell 6tadni Yagy a

kovetkez6 cimre kell-post6zni: Egyesiileti programok/projektumok kiv6laszt5s6t vlgzo bizotts6g, F6 t6r 1.,24420

Magyarkanizsa.
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A b6rmilyen m6s m6don bekiildott jelentkezdsek (p6ld6ul

figyelembe v6ve.

A borit6k eltils6 oldal6n a k<ivetkezo adatoknak kell

PLLYAZATRA - a jelentkez6s benyrijt6jfnak neve,

elnevez6se.

fax vagy villを独nposta scgitsё g6vcl k01dvc)nenl lCSznck

szerepelnitik: JELENTKEZES A II EGYESULETI
a jelentkez6s benytttqttnak cFme 6s a projektum
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A JELENTKEZESI HATttD6K ЁS A PЁNZESZKOZOK ELOSZTAsAR6L VAL6⊇ oNTЁSHOzATAL
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Mell6kletek:
A program/projektum javaslat6ra vonatkoz6 irlap (2. sz6mri mell6klet)

Leir6 kolts6gvet6s (3. sz6mir mell6klet)

A jelentkez6st benyrijt6 nyilarkozata a t<itelezettsdg v6llal6s6r6l (4. szimi m9f16kle0

A program/p-:"fc* kolis6gvet6s erckflblezatos 6ttekint6se (5. sz6mir mell6kiet)

Nyilatkozat i eszkoz1ket haszn6il egyesiilet tagjainak 6idek-osszetitkoz6serol A koz6rdekii egyestileti

programok/projektumok Magyarkani zsa-iors1gk6lts6gvet6s6bol val6 t6mogat6sara kiirt nyilt pillyilzat szerint

(6. sz6mtr mell6klet) r ... , -LL^L- -.!11^ta^A*A1 /1
A Magyarkanizsa k<izs6g perueszkozei felhaszn6l6janak nyilatkozara ak<itelezetts6g v6llal6sar6l (7' sz6m[

mell6klet)

mer R6bert


