50/2020. (III. 18.) Pm. határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármestere
10.000.000,- Ft összegű pályázatot hirdet
Budapest Főváros XVII. kerületében működő sportegyesületek
támogatására.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Rákosmentén működő,
rendszeresen
és
széles
körben
sporttevékenységet
folytató
sportegyesületeket.
Pályázhatnak:
A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint a sporttevékenység
folytatására alapított, nyilvántartásba vett és működő sportegyesületek.
A pályázati támogatás további feltételei:
Nem pályázhat az a sportegyesület, amely a 2019. évben pályázott, de
határidőre nem számolt el a Rákosmenti Erőforrás Bizottság (a
továbbiakban: REB) által kiírt pályázat keretében nyert támogatás
összegével.
A pályázónak csatolnia kell
- a szervezet önálló jogi személyiségét és működését igazoló, 30 napnál
nem régebbi nyilvántartási kivonatát, /Figyelem! Nem a bejegyző
végzést!/ továbbá
- a számlakezelő bankja által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a
bankszámla számát tartalmazó irat másolatát.
Az elnyert támogatás felhasználási időszaka: a 2020. január 1 - november
20. közötti időszak.
Érvénytelennek tekintendő a pályázat, ha
- a pályázó a kérdőívet nem tölti ki,
- a pályázó a pályázatot késve vagy hiányosan, illetve a kötelező
mellékletek és igazolások csatolása nélkül nyújtja be,
- a pályázó nem felel meg a pályázói körrel szemben támasztott
pályázati követelményeknek.
Pályázni lehet:
- programfinanszírozásra,
- fejlesztési költségekre,
- működési költségekre.
Nem lehet pályázni:
- külföldi pénzköltésre,
- gépjárművel kapcsolatos költségekre,
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- személyi célú kifizetésekre (pl.: munkabérre, járulékokra), kivéve ez
alól a játékvezető és a
versenybíró, illetve az igénybevett egészségügyi szolgáltatás díját,
- telefonköltségre.

A pályázatok elbírálásakor a REB fokozottan veszi figyelembe a
sportegyesület
- sportolóinak sikerességét,
- tömegsport-tevékenységét és annak eredményességét,
- utánpótlás-nevelésben betöltött szerepét,
- jelentősebb sporteseményeken, versenyeken való részvételét, ilyenek
megrendezését,
- eredményes nemzetközi szereplését,
- az iskolai (diák)sport és rehabilitációs sport támogatásában és
szervezésében betöltött
szerepét,
- a működéshez és fejlesztéshez szükséges saját erőforrásai
felhasználásának mértékét.
Az elnyert pályázati
teljesítésére.

összeg

nem

fordítható

lejárt

köztartozások

A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlappal és
kérdőívvel lehet benyújtani, melyet a Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal) Ügyfélszolgálati Csoportjánál (1173 Budapest, Pesti út 165.)
lehet beszerezni, valamint letölthető www.rakosmente.hu honlapról.
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetőség!
A pályázatokat zárt borítékban 2020. május 4-ig a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Csoportjánál lehet benyújtani, vagy postai úton,
legkésőbb 2020. május 4-i postabélyegzővel ellátott borítékban lehet
feladni. Levélcím: Rákosmenti Polgármesteri Hivatal, Oktatási és
Művelődési Csoport, 1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Pályázat
sportegyesületek támogatására”.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. június 30.
A pályázatokat a REB bírálja el és a nyerteseket értesíti.
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A sportegyesületek 2020. évi támogatására kiírt pályázat keretében nyert
támogatási összegekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolást és a
felhasználásról szóló szakmai beszámolót 2020. november 30-ig kell
benyújtani.
A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást – az egyesület nevére
szóló, a pályázati cél megvalósítását igazoló számlák másolataival, a
kifizetések igazolásával és az e célra rendszeresített formanyomtatvány
kitöltésével – az Oktatási és Művelődési Csoport részére címezve
személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportján lehet
leadni vagy postai úton – legkésőbb november 30-i postabélyegzővel
ellátott borítékban – megküldeni. A borítékon feltüntetendő: „Sport
pályázat elszámolása.”
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