Kiskunhalas Város Önkormányzata Pályázati Felhívása
Ifjúsági közösségi tevékenységek támogatására
A Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban – Esélyteremtés a humán
közszolgáltatásokban EFOP-1.5.3-16-2017-00011 azonosító számú projekt keretében
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet:
1.

A pályázat célja:

A pályázati felhívásban olyan forráskeretet kívánunk megjelölni, amely alkalmas arra, hogy
évente ifjúsági csoportok pályázhassanak belőle saját kezdeményezéseik megvalósításához. Az
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 pályázatban rendelkezésre álló forráskeret nagysága: 9 600 000 Ft.
A pályázatoknak minden évben lesz egy beadási határideje, meghirdetjük a középiskolákban, s
az ifjúsági közösségszervező igyekszik motiválni a fiatalokat egyéni saját kreatív énjük
kiteljesítésére, s ezzel saját kis közösségi kezdeményezéseik megvalósítására.
2.

A pályázati felhívás tárgya

A 15-29 éves korú kiskunhalasi ifjúsági korosztály kiskunhalasi helyszínen megvalósuló
közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A Pályázat keretében lehetőség van kiskunhalasi oktatási intézmények és kollégiumok
diákönkormányzatai, valamint intézményi kereteken kívüli kiskunhalasi informális ifjúsági
csoportok által szervezett, az oktatási intézményben, kollégiumban, vagy más befogadó
szervezetben megvalósuló rendezvények támogatására.
A pályázati felhívásra egy pályázó adott naptári évben csak egy pályázatot nyújthat be.
3.

Támogatható kiadások:


4.

a programok lebonyolításának költségei: (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés,
szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
Nem támogatható kiadások:



egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),



ingatlan- és gépjárművásárlás,



eszközbeszerzés,



jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),



késedelmi kamat, bírság,



vis maior támogatások,



adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt:
köztartozások),



honlap-fejlesztés.

5.

Pályázók köre:

- kiskunhalasi középiskolai oktatási intézmények és kollégiumok diákönkormányzatai, 15-29 éves
korosztályi, többségében kiskunhalasi tagokból álló informális csoportok.
7.

Igényelhető támogatás:

- előadói-oktatói díj maximum bruttó 100 000 Ft/pályázat,
- színpadtechnika, hangosítás, fénytechnikai szolgáltatás, varratás, dekoráció bruttó 80 000 Ft/pályázat,
- szórólapok, plakátok, oklevelek, fényképek nyomtatása bruttó 15 000 Ft/pályázat,
- sátor, légvár, felfújható sportjátékok bérlése bruttó 100 000 Ft/pályázat,
- ifjúsági közösségi kezdeményezés pályázathoz terembérlet bruttó 40.000 Ft/pályázat.

7.1 Megpályázható összeghatár 100.000 Ft – 335.000 Ft értékű szolgáltatás.
7.2 Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.3 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.4 A pályázat során elnyert támogatást a kedvezményezettek gazdasági tevékenységhez nem
használhatják fel, a megvalósított program következtében nem keletkezhet bevétel.
8.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1. Megvalósítási időszak: 2019. március 1. – 2019. december 20.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. január 10.
8.3. Benyújtási határidő: 2019. január 31. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2019. december 30-ig szükséges a szakmai beszámolót benyújtania.
A pályázati csomag elemei:

8.



pályázati felhívás



pályázati adatlap
A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a muvoszt@kiskunhalas.hu email címre a
pályázati adatlap kitöltött formában történő visszaküldésével doc és aláírt pdf formában a megadott
határidőig. Az eredeti, aláírt Pályázati adatlapot személyesen is le kell adni Kiskunhalas Város
Önkormányzatánál Tóth Szilvia projektszakmai asszisztensnél. A leadás időpontjáról és tényéről a
Pályázó átvételi elismervényt kap.

9.2.

NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy: a pályázatban megadott információk teljes körűek és hitelesek.
10. Hiánypótlás:
Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak
egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári
nap áll rendelkezésre. Értesítésnek az a nap számít, amikor a Hiánypótlási felhívást a Támogató az
Adatlapban megadott e-mail címre kiküldte.
11. A pályázat érvénytelensége:
11.1.

a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

11.2.

a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás 5. pontjában feltüntetett pályázói körbe

11.3.

a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

11.4.
a pályázó az előírt határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási
felszólításnak.
11.5. az e-mailben érkezett anyag és/vagy a személyes leadás későbbi, mint a végső beadási
határidő.
12. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
12.1.

Tartalmi értékelés szempontjai:



A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, hozzájárul
ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez.



A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi
összefüggés van.

12.2.

Pénzügyi értékelési szempontok:



A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.



A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és
összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.



A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek
mértékét.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 30 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről
a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség melyre a hiánypótlás elektronikus levél formában történő
kiküldésétől számítva 15 naptári nap áll rendelkezésre.

13. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal a kiíró támogatási szerződést köt a döntést követő 15 napon belül. A Támogatási
Szerződést a csoportot képviselő 18 év feletti személy írhatja alá. A pályázónak hiányosan vagy hibásan
beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.
14. A támogatási szerződés megszegésének következményei:
14.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően
használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a kiíró
jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit
alkalmazni. A pályázó további pályázatai automatikusan érvénytelennek tekinthetőek.
15.

Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés
tartalmának a kiíró által történő kezeléséhez, és a
http://kiskunhalas.hu/kiskunhalas/gazdasag/palyazatok/efop-1_5_3 honlapon való nyilvános
közzétételéhez. Az alábbi adatok kezeléséhez járul hozzá.


a pályázó neve,



lakcíme vagy székhelye,



a pályázott összeg,



a pályázatról szóló döntés száma,



a támogatási összeg,



a támogatás formája, intenzitása,



az elszámolás időpontja.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó
rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető.
Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.
16.

Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy
kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási
szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak,
egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

