
Felhívás 
 

 

 
Bócsa Község Önkormányzata pályázatot hirdet a bócsai székhelyű Civil szervezetek számára 

a 2016. évre vonatkozóan kiírt pályázati keretre. 

 

Felosztható keret: 3.500.000 Ft 

 

Pályázat célja: 

A szervezetek 2016. évi működésének támogatása, eszköz, infrastruktúra, humánerőforrás 

tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését. 

 

Pályázók köre: 

 Bócsai székhelyű civil szervezetek, amelyek a településen működnek, 

- tevékenységüket Bócsán fejtik ki 

- köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik ellenük, 

- az önkormányzattól a korábbi években előzetesen kapott nonprofit támogatással 

elszámoltak. 

 

A támogatás formája: 

A támogatás a pályázó 2016. január 1. és 2016. december 31. között keletkező működési, és 

ugyanezen időszakban a működéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve 

programok, rendezvények költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást. 

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi 

teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. 

 

A benyújtás módja: 

 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag az erre a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon 

nyújtható be, amely sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati 

dokumentációt a kiírásnak megfelelően hiánytalanul (a pályázati formanyomtatvány minden 

kérdésére választ adva), és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.  

 

 

 

Beadási határidő: 2016. március 31. csütörtök 15 óra 
 

 

A beadás helye: 

 

Bócsa Község Önkormányzatnak címezve (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc u. 27.) 

A borítékra kérjük ráírni: „Civil szerveztek pályázati támogatás 2016”  

 

 

 

 

 

 



 

Bírálati szempontok: 

 a szervezet hatékonysága, célja (önsegítés, kölcsönös segítés, közjó szolgálat, 

közösségi érdekvédelem, közérdek), 

 a szervezet előző évi társadalmi aktivitása és 2016. évi tervei, 

 együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel, 

 a szervezet az előző két évben az önkormányzattól kapott pénzbeli támogatással 

megfelelően elszámolt, 

 az igényelt támogatás összhangban áll a megfogalmazott szükségletekkel, 

 a szervezet egyéb támogatói körének vizsgálata. 

 

 

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a következő rendes ülésen dönt a Képviselő-testület. A 

testületi ülésen minden pályázónak lehetőséget biztosítunk a pályázatok személyes 

ismertetésére. 

 

Az Önkormányzat a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2017. január 31.-ig elszámolást 

kér.  

Az elszámolás feltételeiről a nyertes pályázók a szerződéskötéskor tájékoztatást kapnak. A 

támogatás utalására a szerződéskötést követően kerülhet sor. 

Az Önkormányzat visszavonja a támogatást, amennyiben azt nem a pályázatban leírt 

célokra fordítják, illetőleg akkor, ha a pályázó a jelzett határidőig nem számol el. 


