PÁLYÁZAT
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármestere pályázatot hirdet XVII.
kerületi civil szervezetek támogatására.
A rendelkezésre álló összeg: 9 000 000 Ft
A pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak a XVII. kerületben és alapvetően
XVII. kerületi polgárok részvételével működő, a Fővárosi Törvényszék (korábban
Fővárosi Bíróság) által – legkésőbb 2019. április 30. napján – jogerősen
nyilvántartásba vett civil szervezetek. A pályázat célja a civil szervezetek működésének
támogatása, a működéssel együtt járó, valamint a működési feltételek javítását szolgáló és
a szervezet tevékenységi körével összefüggő költségek részbeni fedezése, továbbá a civil
szervezetek rendezvényeinek, programjainak, kiadványai megjelentetésének támogatása.
A pályázatban fel kell tüntetni a civil szervezet tagjainak létszámát, tevékenységi körét, a
szervezet nyilvántartásba vételének időpontját, törzsszámát, valamint a kért támogatás
összegét.
A pályázathoz külön lapon mellékelni kell a közösség eddigi tevékenységének
ismertetését, a szervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatát.
A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.
A tevékenység megvalósulása során, illetve a megjelentetett kiadványon fel kell tüntetni,
hogy az Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti
Erőforrás Bizottságának támogatásával valósult meg, illetve jelent meg.
A támogatások folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően kizárólag a
nyertes pályázó bankszámlájára történik, a támogatási összeget készpénzben nem lehet
felvenni.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelő, a pontos adatokat nem tartalmazó vagy
hiányosan kitöltött, határidő után benyújtott pályázat. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a 2019. évben támogatásban
részesült, és annak felhasználásáról határidőben nem számolt el.
A pályázatokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság bírálja el 2020. június 30. napjáig.
Pályázni a Rákosmenti Erőforrás Bizottság által kibocsátott űrlapon lehet, mely
személyesen beszerezhető a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Csoportjánál (1173 Budapest, Pesti út 165. földszint) valamint letölthető a
www.rakosmente.hu honlapról (Hirdetmények – Pályázatok – Önkormányzati
pályázatok)
A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra szolgáló űrlapot 1
példányban a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál
kell benyújtani 2020. május 4-ig zárt borítékban vagy postai úton legkésőbb 2020.
május 4-i postabélyegzővel ellátott borítékban.
Levélcím: Rákosmenti Polgármesteri Hivatal, Oktatási és Művelődési Csoport

1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Pályázat civil szervezetek
támogatására”.
A pályázat nyerteseit a Rákosmenti Erőforrás Bizottság levélben értesíti. A pályázatok
elszámolási határideje: 2021. március 31. Az elszámolás határidejét egy alkalommal,
legkésőbb 2021. február 15-ig beérkező kérelemre a Rákosmenti Erőforrás Bizottság egy
hónappal meghosszabbíthatja. Az a pályázó, amelyik határidőre nem számol el, a 2021.
évben nem nyújthat be a Rákosmenti Erőforrás Bizottsághoz pályázatot.

