FELHÍVÁS!!!
Báta Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére, a
közhasznú tevékenység támogatására (civil szervezetek), pályázatot hirdet.
Mivel a településen működő egyesületek, alapítványok működése, kiadásainak mértéke, az
általuk szervezett rendezvények, programok színvonala és nagysága nem értékelhető
egyformán, így célszerűvé vált egy pályázati rendszer kialakítása.
A pályázat célja: a pályázat a civil társadalom megerősödését, fejlődését, a szervezetek
társadalmi szerepvállalását hivatott elősegíteni. Célja továbbá az Önkormányzat és a civil
társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati
feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.
Csak olyan tevékenységre lehet pályázatot benyújtani, amely a falu fejlődését és az
önkormányzattal való együttműködést segíti elő.
2019-ben olyan civil szervezet támogatási kérelmét várjuk, amely az előző évben az
önkormányzattal együttműködött, rendezvényeit segítette, és e tevékenységét 2018-ra,
valamint 2019-es terveit a támogatás iránti kérelmében bemutatja.
Pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be Báta Község közigazgatási területén legalább egy
éve bejegyzett társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok).
A támogatás formája: a támogatás egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet
a pályázó 2019. január 1.-2019. december 31. között keletkező működési, és ugyanezen
időszakban a működéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve programok,
rendezvények költségeihez használhat fel. A pályázatban kizárólag a fenti időszakra
vonatkozó számlák számolhatók el. A támogatás önmagában nem lehet a működés
kizárólagos forrása.
Pályázni Báta Község Önkormányzata által készített Pályázati adatlapon lehet.
A pályázatokat 2019. február 4-től 2019. március 4-ig lehet benyújtani Báta Község
Önkormányzatánál. Javasolt a pályázatokat mihamarabb benyújtani, mivel a civil szervezetek
támogatására szánt összeg meghatározott.
A pályázati keret erején túl, vagy hibásan, hiányosan kitöltött pályázatok elfogadására nincs
lehetőség. Egy szervezet a támogatási időszakban egy pályázat benyújtására jogosult.
A pályázati adatlap elérhető elektronikus formában a www.bata.hu települési honlapon.

PÁLYÁZATI ADATLAP
Civil szervezetek működésének támogatásához
Szervezet neve:
Székhelye:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
A szervezet cégbíróság általi bejegyzésének dátuma:
Bejegyző határozat száma:
A pályázó szervezet működési formája (egyesület, alapítvány):
Szervezet Képviselőjének neve:
Képviselő elérhetősége:
Telefon:
Email:

1.) Mutassa be az egyesület fő tevékenységi körét, fő célját, tagjainak létszámát (bátai
illetve vidéki tagok létszáma).

2.) Az Egyesület 2018. évben végzett tevékenységének, működésének rövid bemutatása
(pl.: az egyesület által rendezett programok, rendezvények bemutatása, elért
eredmények ismertetése)

3.) Pályázott-e az egyesület a 2017-2018. évben? Ha igen, milyen pályázaton és milyen
eredménnyel?

4.) Ismertesse az egyesület 2018. évi pénzügyi helyzetének alakulását (bevételekkiadások), valamint nyújtsa be a pályázati évre vonatkozó pénzügyi tervet.

5.) Mutassa be a 2018. évben az önkormányzattal történő együttműködést, az
önkormányzati rendezvényeken való részvételt!

6.) Röviden foglalja össze az egyesület 2019. évi terveit (rendezvények, programok,
célok, pályázatok megvalósítása, stb.). Határozza meg azt a programot, rendezvényt,
amire a támogatást kéri, illetve az anyagi támogatás mértékét.

7.) Mutassa be a 2019. évben tervezett önkormányzati együttműködést és az
önkormányzati rendezvényeken való részvételi szándékát!

Nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szereplő
információk a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét az Önkormányzat, vagy annak
képviseletében eljáró szerv ellenőrizheti.
Kijelentem továbbá, a pályázó szervezetnek nincs köztartozása, ellene felszámolási- vagy
csődeljárás nem folyik.
Jelen pályázat érdekében felhatalmazom a Bátai Közös Önkormányzati Hivatalt adataim
kezelésére.

Báta, …………………………..
..............................................
aláírás
Ph.

