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Pályázati felhívás a Társadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatására

BBarbi, 2010 március 26 péntek - 10:03:50

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Társadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatására

Abony Város Önkormányzat KépviselQ-testülete pályázatot ír

ki a társadalmi közérdeket

megvalósító szervezetek támogatására.

Abony város közigazgatási területén székhellyel és telephellyel rendelkezQ, mqködQ,
hivatalosan bejegyzett, és itt tevékenységet végzQ, jogi személyiséggel rendelkezQ
társadalmi szervezetek (sportegyesületek, sportcélú civil szervezetek, alapítványok,
egyesületek, nonprofit szervezetek) részére.

A támogatás a társadalmi szervezetek mqködési, fenntartási és fejlesztési kiadásaira
igényelhetQ,

többek között a különbözQ versenyeken történQ részvételre,

útiköltségre, versenybírói, játékvezetQi költségek (díjak) támogatásra.

A pályázat célja a városban mqködQ civil szervezetek mqködésének támogatása;

a helyi

társadalmi szervezetek, intézmények és közösségek kapcsolatának erQsítése; események,
rendezvények szervezése.

Az igénylés csak pályázati adatlapon nyújtható be 2 példányban zárt borítékban, Abony
Város Önkormányzata KépviselQ-testületének címezve.
társadalmi szervezetek támogatása •.

A zárt borítékra kérjük ráírni

A pályázati adatlap átvehetQ a Polgármesteri

Hivatal JegyzQi Titkárságán, vagy letölthetQ Abony város honlapjáról

(www.abony.hu).

A pályázati adatlap ide kattintva tölthetQ le pdf formátumban.

A pályázatok benyújtásának határideje:
március 26.) követQ 15. nap,
A pályázat leadásának helye:

Abony Város honlapján való megjelenést (2010.

2010. április 10.
Polgármesteri Hivatal JegyzQi Titkárság

Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidQ után benyújtott, valamint
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pályázati kiírásnak nem megfelelQ pályázatokat
hatáskörben eljáró
elutasítja.

a KépviselQ-testület által átruházott

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül

A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre

fordíthatja. A pályázat benyújtásakor a meglévQ saját tagszervezetein kívül más
szervezetnek tovább nem adhatja.

A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról 2011.

január 31.-ig köteles elszámolni, amennyiben ez nem teljesül, akkor a következQ évben
pályázatot nem nyújthat be.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási

határidQ lejártát követQ elsQ Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság ülésének
idQpontja.

A pályázatok elbírálása után a pályázó értesítést kap, az eredményes

pályázókkal az Önkormányzat támogatási megállapodást köt.
A társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról szóló Szabályzat ide
kattintva tekinthetQ meg pdf formátumban.
Abony, 2010. március 25.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

