PÁLYÁZAT
”Gyermek- és ifjúsági táborok támogatása”
A pályázat célja: 5–18 éves gyermekek, valamint önálló keresettel nem rendelkező 18–25 éves
fiatalok nyári táboroztatásának támogatása hazánkban.
A rendelkezésre álló összeg: 3.000.000 Ft. Pályázni olyan saját erőből szervezett tábor
programjával lehet, amelynek megvalósítása a résztvevők aktív cselekvő tevékenységére épít,
növeli a résztvevők ismereteit, fejleszti gyakorlati érzéküket és a közösségben végzett munka
iránti készségüket.
A támogatás a szállás, az utazás és a programok költségeinek csökkentésére, valamint étkeztetésre
és a gyermekek által befizetett önrész csökkentésére fordítható. Az elbírálás fő szempontja a
táborok programjának tartalmassága.
A pályázaton nem támogathatók a külföldre szervezett táborok, cserekapcsolatok, osztály- és
tanulmányi kirándulások.
A pályázaton résztvevők köre:
- XVII. kerületi nevelési-oktatási intézmények;
- a kerületben működő más intézmények, társadalmi és egyházi szervezetek (csak a kerületben
lakó gyermekek, fiatalok táboroztatása tekintetében).
A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött „Pályázati űrlap”-on lehet benyújtani,
amelyet a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportján (1173 Budapest, Pesti út
165.) lehet beszerezni, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.rakosmente.hu).
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetőség!
A pályázatokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság bírálja el. A nyerteseket a bizottság levélben
értesíti.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik a 2020. évben a Rákosmenti Erőforrás
Bizottság által ugyanezen tárgyban kiírt pályázat keretében nyert támogatással a megadott
határidőben nem számolt el.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési
Csoportjának ügyintézője, Debnár László ad felvilágosítást a 253-3375-ös telefonszámon vagy
személyesen a 1173 Budapest, Pesti út 165. szám alatt.
A pályázatokat „Gyermek- és ifjúsági táboroztatási pályázat” megjelöléssel postai úton
legkésőbb 2020. május 4-ei postai bélyegzővel ellátva a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Iroda, Oktatási és Művelődési Csoportja részére címezve (1173 Budapest, Pesti út
165.), vagy személyesen legkésőbb 2020. május 4-én 12 óráig a Rákosmenti Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjára (1173 Budapest, Pesti út 165.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.
Az összeg felhasználásáról 2020. október 31-ig a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján kell
elszámolni. Az a pályázó, aki az elszámolást nem a megadott határidőben és módon nyújtja be, a
2021. évben nem részesülhet pályázati támogatásban, és a 2020-ban felvett pályázati támogatást
köteles egy összegben visszafizetni.
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