PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt
keretében elkülönített Programalap felhasználásával
megvalósuló
„Szekszárdikumok” – Városvédő, lokálpatrióta
mini-projektek támogatására.

Kódszám:
PA - 02
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1. A pályázat célja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott DDOP-4.1.1/C-09-2f-20100001 azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbővítő fejlesztése című pályázatát a Regionális Operatív programok Irányító
Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. Jelen pályázati felhívás célja a városi szövet
fizikai megújítása mellett a társadalmi megújulás támogatása, a pályázathoz kapcsolódó
közvetett, címzett támogatások pályázati úton történő odaítélésével.
A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati
rendszerbe, amelyek eddig az Európai Uniós pályázatokban – az általuk végzett
tevékenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati
rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt – csak korlátozottan
vettek részt.
A támogatások olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi
programok megvalósítására fordíthatók, amelyek a helyi adottságok ismeretében, a helyi
célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósulnak meg és
erősítik a helyi társadalom kohézióját Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az
előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek
kerüljenek bevonásra.
Jelen pályázati felhívás alapján kiemelten támogathatók a helyi kötődést, büszkeséget
erősítő, a közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása.

2. A pályázók köre
Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit
szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak, a településen
bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat
végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
 Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) –
amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;
 Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitációs projektben;
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és
gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
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3. Támogatható tevékenységek
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak a „mini projektek”, azaz programok,
rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, előadások,
ismeretterjesztő alkalmak és ezek sorozatai:


Városvédő, lokálpatrióta programok. Kizárólag Szekszárddal, Szekszárd híres
szülöttivel kapcsolatos rendezvények, ünnepségek (emléknapok), konferenciák,
programok.



Olyan akciók, melyek a helyi kötödést és büszkeséget erősítendők, különös
tekintettel a fiatalabb generációkra



A mini projektek jellemzője, hogy egy-egy akcióra / akciósorozatra, szolgáltatásra
korlátozódik, nem szükséges hozzá hatósági vagy önkormányzati együttműködés.

Elszámolható költségek: kizárólag a „mini-projekt” sikeres végrehajtásához /
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és
eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók.
A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó
alábbi költségek számolhatók el:


fogyó-és forgóeszközök;



nagyértékű eszközök bérlése;



helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az
önkormányzat tulajdonában van;



saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;



szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevékenységébe,
így ezen belül elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő
munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződés,
amelyre mini-projektenként legfeljebb bruttó 50 ezer Ft számolható el. Az
elszámoláshoz csatolni szükséges a megbízott személy szakmai relevanciáját
igazoló önéletrajzot;



a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

A nyertes pályázó az elnyert támogatási összegről a támogatási szerződésben
rögzített módon köteles tételesen, hiteles számlamásolatokkal elszámolni.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013. május
01-től, záró időpontja legkésőbb: 2013. október 15-ig.
A rendelkezésre álló keret: 2 000 000 Ft (bruttó)
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 50-100%
Előleg: 30%, amely a támogatási szerződéskötés aláírásával igényelhető
Támogatás összege: minimum 100 000 Ft, maximum 500 000 Ft.
Várható támogatott pályázók száma: legalább 5 civil szervezet
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 11. 16 óráig
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4. Pályázat benyújtása
A részletes pályázati dokumentáció és a kitöltendő jelentkezési lap elérhető Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján (www.szekszard.hu), a Közügyek tematikus oldalon az
Aktualitások alatt, valamint nyomtatott formában a Szekszárdi Városfejlesztési Kft
irodájában (7100 Szekszárd Bezerédj. u. 2).
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a közzétett jelentkezési lap kitöltésével
nyújthatók be. A Jelentkezési lap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Jelentkezési lapot hiánytalanul,
minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy
elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag
személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
7100 Szekszárd
Bezerédj. u. 2.
A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Jelentkezési lapban található
eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap tekintendő hitelesnek,
azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Jelentkezési lap megegyezőségéről
hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázati dokumentáció hitelesítéseként a Jelentkezési lapot és nyilatkozatait a kijelölt
hely(ek)en a megfelelő (cégszerű) aláírással kell ellátni.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét és
kódszámát:

„Szekszárdikumok” – Városvédő, lokálpatrióta

PA – 02
A kitöltött jelentkezési lapok és a szükséges dokumentumok (a pályázat) benyújtása
2013. március 11. 16 óráig lehetséges.
Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése nem felel meg az előírtaknak, mert hiányosan
vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pályázót kizárólag
írásban, egyszeri alkalommal, minimum 8 napos határidő kitűzésével formai
hiánypótlásra szólítja fel. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda
nem teljesíti teljes körűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi.
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Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a pályázat a hiánypótlás után sem felel
meg a pályázati kiírás jogosultsági szempontjainak, további hiánypótlásnak nincs helye,
és a pályázat elutasításra kerül.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A
Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megjelölésével.
A pályázat elbírálásának módja:
Értékelő Bizottság javaslata alapján a támogató döntést a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetője, Kerekes László hozza meg.
Az Értékelő Bizottság tagjai:
Asztalos Adrienn Polgármesteri Hivatal, ifjúsági és sport referens
Horváth Mária Tolna Megyei Civil Információs Centrum, irodavezető
Misóczki Anikó pályázati szakértő
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. április 8.
Az elbírálást követően köbvetően a döntésről történő tájékoztatást a Közvetítő Szervezet
15 napon belül postán és e-mailben is megküldi a pályázónak.
A döntéssel szemben jogorvoslati, panaszkezelési lehetőség nincs.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket az alábbi személyeknél tehetik fel:
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Jakab Mariann
7100 Szekszárd Bezerédj u. 2.
Tel.:06-74/673-494E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1.
2.
3.
4.

Kitöltött jelentkezési lap
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
Létesítő okirat másolata
Igazolás / Referenciaigazolás. A pályázati elbírálása során előnyt jelent a pályázó
által korábban megvalósított rendezvények, programok végrehajtásáról,
teljesítéséről referenciaigazolások becsatolása.
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
6. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
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