
A ktiz6rdekii egyestileti programok tisztdnzdsdhez sziiksdges vagy a programt6mogatashoz hi6nyz6 eszkdzdkr6l s2616

rendelet (Szerb Ktizttirsas6g Hivatalos Kdzldnye, 1612018. sz6m) 6. szakasza, A Magyarkanizsai kdzs6gi

kdlts6gvet6sb6l t6mogatand6 egyestiletek kdzdrdekii programjainak/projektjeinek megval6sit6s6ra sz6nt eszk6ztik
elosztiisiinak m6djrir6l 6s elj6r6sar6l sz6l6 rendelet (Magyarkanizsa K6zs6g Hivatalos Lapia, 23/2020. szSm) 6.

szakasza, A 2021. 6vi magyarkanizsai kdzsdgi kiilts6gvetdsr6l sz6l6 rendelet (MagyarkanizsaKdzs€g Hivatalos Lapia,
3212020. sz6m) 6s A Magyarkanizsa ktizsdgi civil egyesi.iletekre vonatkoz6 2021.6vi nyiltpdlyizatokra vonatkoz6

terv alapj6n 6s a Magyarkanizsai kiizs6gi kdltsdgvet6sb6l trimogatand6 egyesiiletek kdz6rdekti
programjainak/projektjeinek megval6sitbsdra szint eszkdzdk eloszt6s6t vegzb bizotts6g javaslat6ra Magyarkanizsa

kdzsdg polgrirmestere k i irj a akdvetkez6

NYiLT pAlvAzlror
A 2021, EVI K6Z E RDEKU EGYES TJLETI PROG RAMOK/PROJ EKTUMOK TE LJES

VAGY NfSZTATUOGATASARA

roznnoEK

Magyarkanizsa kdzsdg polg6rmestere kiirja a Magyarkanizsa ktizs6gi kdz6rdekti egyesiileti programok ilsztiSnzlsehez
sztiksdges vagy a programt6mogat6shoz hidnyz6 eszkdztik p6tliis6ra, valamint a k<izsdgi kiizdrdekii egyesiileti
programok/projektumok t6mogat6s6ra vagy r6sztiimogatisira irrlnyul6 nyilt pdlyflzatot, mely a kdvetkez6 teriiletekre
vonatkoz6 programoka/projektekre vonatkozik: a korm6nyoldali, a civil 6s az 'jzleti szektor egyiittmtikOd6sdnek
el6mozdit6s6ra ir6nyul6 tevdkenys6gek, szoci6lis v6delem, hadi rokkants6gi v6delem, fogyatdkkal 616 szemdlyek
v6delme, gyermekek6l val6 t6rsadalmi gondoskod6s, a natalit6s 6sztdnz6se, id6seknek val6 segits6gnyrijtrls,
egdszs6gv6delem, emberi 6s kisebbs6gi jogok v6delme 6s hirdetdse, programok 6s projektek fiatalok szdmdra,
6kol6gia, a kdrnyezet 6s a polg6rok egdszsdg6nek v6delme, gazdasdgi tev€kenys6gek 6sztdnz6se 6s fejleszt6se
(turizmus, mezlgazdasdg, kisiparossdg, regi 6s ritka mestersdgek, szdvetkezetek 6s milsok), kultur6lis tirdks6g,
tdrt6nelmi hagyom6nyok 6pol6sa, a kultur6lis 6s miiv6szeti alkot6tev6kenys6g fejleszt6se, nyugdijas szervezetek
tevdkenysdgei, a nemi egyenjogris6g drv6nyesitdse, egy6b tartalmak, amelyek hozzdjdrulnak Magyarkanizsa k6zs6g
gyors fejl6d6s6hez 6s a polg6ri aktivizmus 6rv6nyestl6sdhez.

Rendelkez6sre 6116 eszkdziik: 6.500.000,00 din6r,

A nyilt piiydzatra jelentkezok vegy6k figyelembe, hogy a jdrvitnyhelyzetre val6 tekintettel a tdmeges rendezv6nyeke,
nagysz6mri emberek utazdsira 6s hasonl6kra vonatkoz6 programok/projektumok nem fognak el6nyben r6szesUlni a
pdly inatok elbf 16lasakor.

n xvilr pAlyAzarox val6 nrszvrrrl rolrgruBr:

- az egyesiilet be van jegyezve a Gazdas6gi Nyilv6ntart6si Ugyntiks6g Egyesiileti nyilv6ntart6s6ba,
- Magyarkanizsa ktizs6g teriiletdn regisztr6lt egyesiilet, illetve szdkhelye vagy szervezeti egysdge ezen a teriileten
talrilhat6 vagy ezen teriileten tev€kenykedik v5rosi, v6roskdzi vagy ktizt6rsas6gi szintti szervezetk6nt legal6bb hat
h6napja (a tovribbiakban: egyestlet),
- a program/projektum Magyarkanizsa ktizsdg teriilet6n val6sul meg.
A nyilt pdlydzatra val6 jelentkezdst a nyilt pdlydzat szdvege mellett a ktizs6g honlapj6n (www.kanjiza.rs)
megielentetett, kitdltdtt adatlapokkal kell benyrijtani a Magyarkanizsai kdzs6gi kdlts6gvet6sb6l t6mogatand6
egyesiiletek kcjzdrdekti programjainak/projektjeinek megval6sit6sira szdnt eszktiztik elosztrlsiit vdgz6 bizotts6gnak (a

tovribbiakban: B izotts6g).
Minden egyes programra/projektre ktildn p6lyrizatott sziiksdges benytjtani.
A program/projekt r6szletes leir6s6nak tartalmaznia kell a kiivetkez6 adatokat: a programlprojekt megval6sft6s6nak
teriiletdt, a program/projektum kezdetdt 6s id6tartam6t, a program/projekt megval6sit5sa sor6n vdgzeti tev6kenys6gek
cdljdt, fajtijit ds mennyisdgdt, a program/projekt megval6sit6s6hoz sziiks6ges szemdlyek teljes szdmit 6s rdszletes
pdnziigyi tervet.
A benyrijtott piiyizatban melldkelni kell apillyizatott beny0jt6 felel6s szem6lydnek biintet6jogi 6s vagyoni
felel6ss6ge alatl, apdlydzatot benyrijt6 kdtelezetts6geinek elfogad6s6r6l tett nyilatkozatdt, amennyiben a kdzs6g
ftnanszirozzavagy r6szben ftnanszirozzaazadolt programot/projektet, arr6l, hogy:

- a pilyinatban szerepl6 minden adat val6s 6s pontos;

- a megit6lt dsszegek rendeltetdsiiknek megfelel6en lesznek elkdltve;
- a program/projekt megval6sit6s6r6l sz6l6 jelentds 6s a p6nziigyi dokument6ci6 tdrvdnyes hat6rid6n beliil keriil
benyrijt6sra;

- a program/projekt megval6sit6sa sor6n a kiadv6nyokban 6s m6s m6di6kban feltiintet6sre kertil, hogy annak
megval6sitiis6t a Kdzsdg t6mogatta.



A PROGRAM/PROJEKTUM ID6TARTAMA

A programok/projektumok legfeljebb 2022.02.28-eig tarthatnak.

Egy egyesiilet egy pfilyinaton csak egy programmaUprojektummal jelentkezhet, a kiilts6gvet6si 6v folyamdn
pedig az egyesiiletek csak egyszer r6szesiilhetnek pozitiv elbir6l{sban.

A PROGRAMOISPROJEKTUMOK KIVALASZTASANAK KRITITRIUMAI

A projekt potenci6lja - a projektiitlet min6sdge, a polg6rok 6letmin6sdgdnek javit6s6hoz val6 5

hozzfijdrulils
Cdlcsoport ds felhaszn6l6k - a c6lcsoportok, a projekt megval6sitds6ban r6sztvev6 kdzvetlen 6s

kdzvetett felhaszndl6k szdma 6s m6rete

A projektdtlet innovativitrisa
A projekt gazdasdgi indokolts6ga (a projekt megval6sit6s6hoz val6ban ndlki.iltizhetetlen-e a javasolt

ktiltsdg)
A projekt preciz 6s rdszletes narrativ kdltsdgvetdse, amely megmagyar6zza az el6l6tott ktilts6gek 6s

a projekttev6kenys6gek kdzdtti viszonyt dsszehangolts6gSt

l nnxv0.luxo6 pAlvAzlu norurrlnxrAct6

A pllyazatban va16 rdsztvev6nek a kdvetkezd dokument6ci6t kell benytjtania:
A program/projektum javaslat5ra vonatkoz6 irlap (2. sz5mri mell6klet);
Lefr6 ktiltsdgvetds (3. sz6mri mell6klet);
A jelentkezdst benyfjt6 nyilatkozata a kiitelezetts6g v6llal6s6r6l (4. sz6mri mell6klet);
A program/projektum krilts6gvet6s6nek t6blazatos 6ttekint6se (5. sz6mf mell6klet);
Nyilatkozat az eszkdzoket haszn6l6 egyestlet tagjainak drdek-tisszeiitktizdsdr6l A ktiz6rdekti egyestileti

programok/projektumok Magyarkanizsa kdzsdg ktilts6gvetdsdb6l val6 t6mogat6s6ra kiirt nyilt pSlybzat szerint

(6. szbmld mell6klet);
A Magyarkanizsa ktizs€g plnzeszkdzei felhaszn6l6j6nak nyilatkozata a k<itelezetts6g v6llal6s6r6l (7. szilmtt

mell6klet);
Az egyestilet nyilv6ntartasba v6tel€r6 I sz6l6 hatir ozat m iisolata;
Az egyes0let alapft6i okirat6nak (alapszab6ly6nak) m6solata;

A proj ektum/pro gram koordin6tor6nak ds szakmunkat6rsainak tin6l etraj za;

A hitelesiteu al6ir6sokra vonatkoz6 firlap m6solata (OP iirlap);
A jelentkez6s benyfjt6ja felel6s szem6lye szem6lyazonosit6 igazolv6ny6nak m6solata (olvasata).

Az egyesiilet meghatalmazott szemdlye 6ltal alifrt €s hitelesitett piiyinati dokument6ci6 nyomatott vdltozatdt, az

egyesiilet nyilv6ntart6sba vdtel6r6l sz6l6 hatarozat misolati| az egyesiilet alapit6i okirat6nak (alapszab5lydnak)

masolat6t 6s a projektum/program koordin6tor6nak 6s szakmunkat6rsainak tin6letrajz6t elektronikus form6ban is be

ke I I kiildeni az !l@f,a4i!@g vi I l6m postac imre.

I pAt yAzlrnt vA.L6.Iu,BxrrBzfs NI6n.rA,

A teljes pilyiuati dokument6ci6t egy, kiildemdnyben kell beny0jtani, amely meg6viaazt a sz6llitris sor6n esetlegesen

keletkez6 s€riil6sekt6l.
A jelentkezdst a Magyarkanizsai Ktizs6gi Kdzigazgatdsi Hivatal iktat6j6nak 8. sziimri tol6ablak6n kell 5tadni vagy a

ktivetkez$ cimre kell post6zni: Egyesiileti programok/projektumok kiv6laszt6s6t vdgzb bizotts6g, F6 ter 1.,24420

Magyarkanizsa.
A bTrmilyen m6s m6don bekiilddtt jelentkez6sek (p6ld6ul fax vagy vill6mposta segftsdg6vel kiildve) nem lesznek

figyelembe v6ve.
A borftdk eltils6 oldal6n a kiivetkez6 adatoknak kell szerepelniiik: JELENTKEZfS EGYESULETI
PALYLZATRA - a jelentkez6s benyrijt6jdnak neve, a jelentkez6s benyrrijt6jdnak cime 6s a projektum
elnevez6se.
Hat5rid6ben beny0jtott pilyiu:atnak tekintend6 a hat6rid6 utols6 napj6nak lej6rta el6tt aj6nlva post6n feladott

ki.ildemdny (a posta bdlyegz6je), fiiggetlentil annak megdrkezdsi d6tum6t6l.

５

　

１０

２０

　

Ю



A jelentkez6s benyrijtSsSnak hatirideje a nyilt pitlyinatnak a Magyarkanizsa k0zs6g hivatalos honlapj6n 6s a
Magyarkanizsai Kdzsdgi Kozigazgatisi Hivatal hirdet6tSbl6j6n val6 megjelentet6s6t6l sz6mitott 15 nap.

A Bizottstlg akiirtp6ly6zatlez6risdt6l sz6mitott 30 napon beltil kdteles megvizsgrilni a be6rkezett pblydzatokat,6s a

meghat6rozott kritdriumokkal dsszhangban meg6llapitani azok 6rt6keldsi 6s rangsorol6si list6jrlt.

A lista a Ktizsdg hivatalos honlapjSn 6s az e-Kdzigazgatis oldal6n kertil megjelentet6sre.
A pilyizaton r6sztvev6knek a lista megjelentet6s6nek napj6t6l sz6mitoft h6rom munkanapon beliil joga van a

bedrkezett pdlytzatokba 6s a mell6kelt dokument6ci6kba val6 betekint6sre. A pilyiuaton r6sztvev6k a lista ellen,

annak megielentet6s6nek napj6t6l sz6mitott nyolc napon beliil kifog6st emelhetnek.
Az indokol6st tartalmaz6, kifog6sra vonatkoz6 d6nt6st a kdzsdg polg6rmesterehozza meg a kifogSs k6zhezv6tel6nek

napjd't6l szimitott l5 napon belill.
A programok kiv6laszt6s6r6l sz6l6 rendeletet a ktizs6g polg6rmestere a kifogrlsok benyrijt6si hat6rideje lejdrtrinak

napj6t6l sz6mitott 30 napon belijl hozza meg. A rendelet Magyarkanizsa kdzsdg hivatalos honlapj6n 6s az e-

Kozi gazgalils po rt6lon kerii I me gj e I entetds re.

A hatrlrid6 leteltdt kiivet6en be6rkez6 pirlyi.;:atok, valamint a pillyizati felt6teleknek nem eleget tev6 egyesiiletek
piilydzatai nem lesznek figyelembe v6ve.
A hi6nyos piiyitzatok, illetve a hi5nyosan vagy nem precizen leirt programok, vagy egy6b p6ly6zati dokument6ci6k
nem lesznek figyelembe v6ve.
Tov6bbi inform6ci6k a kdvetkez6 telefonsz6mon kaphat6k: 0241876-166, 208-as mell6k.

Mel16kletek:
A program/projektum javaslat6ra vonatkoz6 iirlap (2. szimi mell6klet)

- Leir6 kiilts6gvetds (3. sz6mri melldklet)
A jelentkez6st benyrijt6 nyilatkozata a kdtelezetts€g v6llalas6r6l (4. sz6mt mell6klet)
A program/projektum ktiltsdgvetdsdnektilblinatos 6ttekint6se (5. sz6mri mell6klet)
Nyilatkozat az eszkdzdket haszn5l6 egyestilet tagjainak 6rdek-6sszeiitkiiz6sdr6l A ktizdrdekfi egyestleti
programok/projektumok Magyarkanizsa kdzsdg kdlts6gvet6s6b6l val6 tiimogat6s6ra kiirt nyilt piiydzat szerint
(6. sz6mri mell6klet)
A Magyarkanizsa kdzsdg pdnzeszkdzei felhaszn5l6j6nak nyilatkozata a ktitelezetts6g vrillakisSr6l (7. sziantt
mell6klet)

Szerb Krizt6rsas6g
Vajdas6g Auton6m Tartom6ny
Magyarkanizsa Kdzsdg
Polg6rmester
It.sz: 400-9012021-l
Kelt:19.03.2021


