4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására
Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási keret
felhasználására.
1. A pályázat célja:
Biharkeresztesen megvalósuló
a)
az épített és természeti környezet védelmével,
b)
a közbiztonság helyi feladataival,
c)
az óvodai , valamint az alapfokú neveléssel , oktatással ,
d)
az egészségügyi és a szociális ellátással,
e)
a gyermek és ifjúsági feladatokkal,
f)
a közösségi tér biztosításával,
g)
a közművelődési tevékenységgel,
h)
a tudományos tevékenységgel,
i)
a művészeti tevékenységgel,
j)
a sport tevékenységgel
k)
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosításával;
l)
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével
m)
az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésével kapcsolatos tevékenység támogatása.
2. A pályázók köre
(1) Pályázatot nyújthat be az önkormányzat közigazgatási területén működő
a)
Egyház
b)
Kisebbségi önkormányzat
c)
Jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
d)
Alapítvány, közalapítvány
e)
Nem önkormányzati fenntartású intézmény
(2) Az önkormányzat nem nyújt támogatást.
a)
pártnak, politikai szerveződésnek
b)
vállalkozásnak, gazdasági társaságnak.
3. A támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
4. Támogatás igénylésének módja:
A támogatásra pályázni a módosított 11/2007. (II. 1.) BVKt rendelet mellékletét képező űrlapon lehet. Az űrlap letölthető a www.biharkeresztes.hu honlapról, illetve személyesen átvehető Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalában
(4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.szám)
5.

A pályázathoz csatolni kell:
A szervezet alapító okiratát,
A bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés kivonatát
a megpályázandó tevékenység részletes költségvetését
a pályázatban szereplő program, projekt célját, megnevezését, a megvalósítás helyét, az általános forgalmi
adót is tartalmazó összköltségét (kiadását), a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e)
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a saját forrás milyen formában áll rendelkezésre,
f)
az igényelt támogatás összegét,
g)
más forrásból igényelt, kapott egyéb támogatások
h)
a megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését
m)
az alábbi nyilatkozatokat:
a)
a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről; valamint, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
b)
annak tudomásul vételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a
támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye az önkormányzat honlapján nyilvánosságra
hozhatók,
c)
a pályázati felhívásban előírt biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről,
d)
arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs,
a)
b)
c)
d)
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