Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Népjóléti
Bizottsága pályázatot hirdet a Humán Pályázati Keretből elnyerhető támogatásra.
Az elnyerhető legmagasabb támogatás összege pályázatonként: 300.000,-Ft.
Pályázni lehet a 2017. január 1. és június 30. (I. félév) között megvalósuló célra:
1. A város rendezvénysorozataiba illő eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,
zenei évfordulók alkalmából megvalósuló megemlékezésre, konferenciára
2. További irodalmi, zenei és képzőművészeti programok megvalósítására, az ezekhez
kapcsolódó kiadványok, katalógusok megjelentetésére
3. Kulturális egyesületek, alkotóműhelyek támogatására
4. Hagyományos kézműves tevékenységek, népművészet megjelenítésére, néphagyományőrző szokások felelevenítésére, bemutatására
5. A tudományos munkában kutató, újító tevékenységet végző magánszemélyek és
csoportok támogatására
6. A ceglédi kultúrával, az ifjúsággal, a sporttal, a napi eseményekkel kapcsolatos
közszolgálati témák szerepeltetésére
7. A várost érintő kulturális és egyéb eseményekről készített, képekkel illusztrált nyomtatott
vagy elektronikus dokumentumok készítésére (Füzetek, CD-k, DVD-k.).
8. A városi események, a városban fellelhető értékek fotó- és videó dokumentálására oly
módon, hogy a kialakuló adatbázis szerzői jogról való lemondással nyilvánosan
felhasználhatóvá váljon
9. Cegléd város hírnevének öregbítésére a sport területén,
10. A fiatalok hasznos szabadidő eltöltésének elősegítésére
11. Egészségfejlesztési programokra a gyermek- és ifjúsági korosztály számára,
12. Idősek egészségi állapotának, életminőségének javítására,
13. Egészséges életmód programjaira, az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentésére,
14. Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzésére,
15. Hátrányos helyzetű családok, gyermekcsoportok részére segítséget nyújtó rendezvények
megvalósítására
16. Az 1-15. célok megvalósítására más szervek által kiírt pályázaton való részvétel pályázati
önrészére
1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a pályázati támogatás városi rendezvényeken való aktív szerepvállalásra történő
felhasználása
- ha a támogatás legalább 50 %-át tárgyi eszköz beszerzésére fordítja a pályázó,
- kistérségi szintű rendezvény esetén legalább két partnerségi nyilatkozattal, legalább
egy kistérségi helyszínnel kell rendelkezni.
2. Pályázati befogadásból kizárásra kerül:
2.1. aki az előző vagy korábbi nyertes pályázata eredményeként kapott pénzügyi
támogatással nem számolt el, és ezt a tényt a bizottság megállapította, illetve
2.2. az előző pályázati fordulóban kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően
használta fel, és ezt a tényt a bizottság megállapította.
3. Pályázatot nyújthatnak be:
3.1. Cegléden élő vagy dolgozó állampolgárok,
3.2. ceglédi székhelyű, vagy tevékenységüket Cegléden végző

3.2.1. társadalmi szervezetek,
3.2.2. nem önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok,
3.2.3. egyéni vállalkozók,
3.2.4. civil, - és egyéb szervezetek
3.2.5. kivéve a köznevelési intézmények, és azok feladatellátásához kapcsolódó
pályázatok, valamint azon szervezetek, melyek az adott évben a költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet alapján egyéb támogatásban, juttatásban részesülnek.
4. Költségvetési intézmények a kötelezően ellátandó feladatukhoz nem vehetik igénybe a
támogatást!
5. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 07. (péntek) 12 óra. A pályázatnak
kötelezően tartalmaznia kell:
5.1 a pályázati cél részletes leírását, megvalósításának naptári időpontját, a pályázati cél
részletes költségvetési tervét, eszközbeszerzés, felújítás, beruházás esetén 150 e-Ft feletti
támogatási igényhez csatolni kell kettő darab árajánlatot, 150 eFt-nál kisebb összegű
támogatási igény esetében meg kell jelölni a beszerzés forrását;
5.2. a kitöltött pályázati adatlapot;
5.3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
5.3.1. köztartozása nincs;
5.3.2. nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény hatálya alá;
5.3.3. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
5.3.4. gazdasági társaság esetén a hatályos cégkivonatot
5.3.5. civil szervezet esetén a nyilvántartásbavételt igazoló bírósági végzést és
alapszabályt, vagy a már korábban beadott dokumentumok esetén az erre vonatkozó
nyilatkozatot.
5.4. Pályázati határidőn túl a hiánypótlás kizárt. A pályázatot a Keretet kezelő bizottság
érvényteleníti, amennyiben bármely előírt tartalmi elem hiányzik.
6. A pályázati adatlap beszerezhető
6.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal – Városüzemeltetési Iroda (2700 Cegléd,
Kossuth tér 1. II. emelet 213. Tel: 511-400/438)
6.2. A pályázatok beadását is ugyanerre a címre kérjük.
6.3. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.
7. A pályázaton kapott támogatás elszámolási határideje: a támogatott pályázati cél
megvalósulását követő 30. nap. Az elszámolást kizárólag számlával igazolt módon, a Ceglédi
Közös Önkormányzati Hivatal 6. pontban megjelölt szervezeti egységéhez kell benyújtani az
elnyert támogatás felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatásával egyidejűleg.
8. Az elbírálás eredményéről minden pályázót értesítünk. A nyertes pályázóval – legkésőbb a
döntést követő 15 napon belül, illetve egyeztetés függvényében - támogatási szerződést
kötünk.
9. A pályázaton nyert összeg utalásáról, ill. kifizetéséről a pályázatban megjelölt
időpont/ütemezés alapján, a támogatási szerződés aláírását követőem, a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az elnyerhető legmagasabb támogatás
összege pályázatonként: 300.000,-Ft.
10. A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.cegled.hu/aktualis oldaláról.

