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13.
A civilszervezeti projektumoknak Zenta község költségvetéséből való finanszírozásának módjáról
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 7-18. szakasza alapján, kapcsolatban a
Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja 14/2011.
sz.) kiírjuk az alábbi
NYÍLT PÁLYÁZATOT
a civilszervezeti projektumoknak Zenta község költségvetéséből való finanszírozására
A civilszervezeti projektumoknak Zenta község 2012. évi költségvetéséből való finanszírozására
szánt felosztatlan eszközök teljes összege:
5.000.000,00 dinár
A) a szociális védelem területére
B) a művelődés területére
C) a többi civil szervezet számára

1.377.000,00 dinár
1.710.000,00 dinár
1.913.000,00 dinár.

A jelen pályázat szerinti eszközöket a Zenta község területén működő civil szervezeteknek
(polgárok egyesületeinek) ítéljük meg, összhangban a civilszervezeti projektumoknak Zenta község
költségvetéséből való finanszírozásáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011.
sz.) az alábbi területek projektumainak megvalósítására:
1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését célzó tevékenységek
2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek
stb.) ösztönzése és fejlesztése,
3. a helyben élő közösség fejlesztése,
4. ökológia, a polgárok környezet- és egészségvédelme,
5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése,
6. a közoktatási programok,
7. ifjúsági programok,
8. időskorúak programjai,
9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése,
10. a civil társadalom fejlesztése,
11. szociális-emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak, rokkantak, fogyatékkal
élők stb. támogatása),
12. művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása,
13. önkéntesség,
14. harcosok, katonai és polgári hadirokkantak védelme,
15. függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése,
16. nyugdíjas szervezetek tevékenysége,
17. nem iskolarendszerű képzés,
18. a nemek egyenjogúságának érvényesítése,
19. a tömegtájékoztatás fejlesztése,
20. Zenta község fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elősegítő
egyéb tartalmak.
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A község polgármesterének a 2012. január 31-én kelt rendelete alapján a Zenta község
költségvetéséből finanszírozandó civilszervezeti projektumok elsőbbséget élvező területei a 2012.
évi nyílt pályázat szerint a 3., 4., 5., 11., 12., 17. és 18. sorszám alatti területekre lettek
megállapítva.
A pályázaton a civil szervezetek (polgárok egyesületei) vehetnek részt, akik Zenta község területén
vannak bejegyezve, illetve van a székhelyük vagy ágazatuk és Zenta község fejtik ki
tevékenységüket községi, községközi vagy köztársasági szervezetként (a továbbiakban: civil
szervezet).
A civil szervezet legfeljebb 2 projektummal vehet részt a pályázaton, és Zenta község
költségvetéséből az eszközöket csak egy, A) a szociális védelem területére, B) a művelődés
területére, C) a többi civil szervezet területére vonatkozó projektumra ítéljük meg.
A projektumot Zenta község területén kell megvalósítani.
A projektumot a költségvetési év végéig, azaz 2012. 12. 31-éig kell befejezni.
A Zenta község költségvetéséből igényelt eszközök értéke projektumonként nem lehet alacsonyabb
20.000,00 dinárnál, és nem lehet magasabb 300.000,00 dinárnál.
A civil szervezet köteles biztosítani pénzbeli önrészét a projektum értékének 10%-áig.
A pályázati jelentkezéseket külön formanyomtatványon kell benyújtani, amely alkotó része a
pályázati dokumentációnak.
A pályázati dokumentáció átvehető minden munkanapon 7.00 órától 15.00 óráig Zenta Községi
Képviselő-testülete épületében, a Fő tér 1. sz. alatti 31. számú irodában, illetve letölthető Zenta
község hivatalos honlapjáról, a www.zenta-senta.co.rs címről.
A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
-

jelentkezési formanyomtatvány,
projektum-leírási formanyomtatvány,
költségvetési formanyomtatvány,
a projektum koordinátorának és fő munkatársainak az életrajza,
a szervezet jegyzékbe vételéről kiállított határozat fénymásolata,
az alapító okirat (alapszabály) fénymásolata,
a hatásköri állami szervnek megküldött, az előző évre vonatkozó pénzügyi jelentés
fénymásolata,
írásbeli nyilatkozat a saját vagy társfinanszírozás biztosításáról.

A jelentkezéseket zárt borítékban, az alábbi jelzéssel kell benyújtani: NYÍLT PÁLYÁZAT
CIVILSZERVEZETI PROJEKTUM FINANSZÍROZÁSÁRA, cím Fő tér 1. sz., 24400 Zenta,
postán vagy a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában.
A nyílt pályázattal kapcsolatos kiegészítő információkat Rózsa Márta nyújt a 655-428-as
telefonszámon.
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A jelentkezések benyújtásának határideje 2012. február 20-a, 12.00 óra.
A projektum-javaslatok értékelésének ismérvei az alábbiak:
• a projektumnak a pályázat minden követelményével való összehangoltsága
10 pont
• a civil szervezet előző években megvalósított eredményei
• a civil szervezet dologi és káderbeli felszereltsége
• a projektumba bekapcsolódott koordinátor és fő munkatársak szakképzettsége
• a projektum fenntarthatósága
• együttműködés a helyben élő közösséggel

11-10 pont
1-10 pont
1-10 pont
1-10 pont
1-10 pont

Az előirányozott határidőn kívül, nem teljes dokumentációval érkezett, nem a megfelelő vagy a
pályázat rendeltetésével ellentétes formanyomtatványon benyújtott, valamint a faxon vagy
elektronikus posta útján megküldött és aláíratlan jelentkezéseket figyelmen kívül hagyjuk. A
hiányos pályázati anyagot nem értékeljük / pontozzuk.
A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.
A 2012. év folyamán finanszírozandó projektumok kiválasztásáról szóló döntés meghozatalát
követően, azok benyújtóival szerződést kötünk a projektum megvalósításának finanszírozásáról.
A Zenta község 2012. évi költségvetéséből finanszírozandó civilszervezeti
kiválasztásáról szóló rendeletet a pályázat lezárását követő 15 napon belül hozzuk meg.

projektum

A Zenta község költségvetéséből finanszírozandó civilszervezeti projektum kiválasztásáról szóló
rendeletet a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül közzé tesszük a tömegtájékoztatási
eszközökben és Zenta község hivatalos honlapján.
A nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben, Zenta Község Hivatalos
Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.

Sirková Anikó okleveles jogász s. k.,
Zenta község polgármestere
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PROJEKTJAVASLAT-FORMANYOMTATVÁNY
A 2012. ÉVI ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL
FINANSZÍROZANDÓ PROJEKTUMOKRA MEGHIRDETETT
NYÍLT PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE
Nyilvántartási szám*:
A pályázat átvételének
napja*:
(* − A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal tölti ki)

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS
A pályázó szervezet neve:
A projektum
megnevezése:
1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését
célzó tevékenységek

2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka
3.
4.
5.
A projektum szakterülete: 6.
7.
A) szociális védelem
8.
B) művelődés
9.
C) egyéb
10.
(kérjük bekarikázni a
megfelelőt – de csak egyet!) 11.
A projektum 1-20.
szakterülete
(kérjük bekarikázni a
megfelelőt – de csak egyet!)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése
a helyben élő közösség fejlesztése
ökológia, a polgárok környezet- és egészségvédeleme
az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése
a közoktatási programok
ifjúsági programok
időskorúak programjai
a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése
a civil társadalom fejlesztése
szociális-emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak,
rokkantak, fogyatékkal élők stb. támogatása)
művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása
önkéntesség
harcosok, katonai és polgári hadirokkantak védelme
függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése
nyugdíjas szervezetek tevékenysége
nem iskolarendszerű képzés
a nemek egyenjogúságának érvényesítése
a tömegtájékoztatás fejlesztése
Zenta község fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás
érvényesülését elősegítő egyéb tartalmak.
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A projektum teljes
költségvetése:
A községi költségvetésből
kért összeg:

A pályázó adatai:
Székhely, postai irányítószám, utca, házszám:
Telefon, fax:
Elektronikus levélcím:
A pályázó szervezet bankszámlaszáma,
a bank neve:
A pályázó szervezet vezetőjének neve
és beosztása:
A pályázó szervezetet ezen a pályázaton
képviselő személy neve:
A pályázó szervezetet képviselő személy
lakcíme és elérhetősége:
A pályázó tevékenységének jellege, fő
szakterülete:
A pályázó szervezet taglétszáma a pályázás
évében:
Mikor alakult a szervezet, és mikortól fejti ki
működését?

A szervezet működési feltételei
(felszerelés, iroda, szállítójármű stb.)
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Egyéb erőforrásai (önkéntesek, együttműködő
szervezetek, hálózatok, amelyekbe belépett stb.)

A pályázat tárgyára vonatkozó adatok:
A projektum megvalósításának tervezett
időpontja:
A projektumi tevékenység részletes leírása (meddig tart, miből tevődik össze)
(Szükség szerint pótlapon folytatható).
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A projektum megindokolása (célja, célcsoportjai)

A projektumtól várt eredmények (a célcsoportokra gyakorolt hatás, rövid és hosszú távú
fejlemények)
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A projektumjavaslat költségeinek tételes áttekintése
(Szükség szerint pótlapon folytatható.)

62

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 03. szám -

2012.02.04.

A pályázó szervezet bevételforrásai a PROJEKTUM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
Forrás megnevezése:

Összeg:

A projektummal kapcsolatos saját forrásai∗
A projektummal kapcsolatos saját forrásainak százalékaránya

%

1.

2.

3.

4.

A projektum
egyéb támogatói

5.

6.

7.

8.

9.

10.
A Zenta község költségvetéséből kért eszközök
A Zenta község költségvetéséből kért eszközök
százalékaránya
A pályázó szervezetnek a projektummal kapcsolatos
ÖSSZKÖLTSÉGE
∗

%

Kötelező kitölteni! A saját forrás feltüntetése nélküli pályázat szabálytalannak minősül.
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A pályázó civil szervezet 2011-es évi munkajelentése
(Szükség szerint pótlapon folytatható.)
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A civil szervezet 2011-es évi beadott (sikeres és elutasított) pályázatainak felsorolása
(a pályázatot kiíró intézmény neve, a beadott projektum elnevezése, a kért összeg, a megítélt és
folyósított összeg)
(Szükség szerint pótlapon folytatható.)

P. H.

____________________________
meghatalmazott

Melléklet:
1. a projektum koordinátorának/fő munkatársainak rövid életrajza
2. a szervezet jegyzékbe vételéről kiállított határozat fénymásolata
3. az alapító okirat (alapszabály) fénymásolata
4. a hatásköri állami szervnek megküldött, az előző évre vonatkozó pénzügyi jelentés
fénymásolata
5. írásbeli nyilatkozat a saját vagy társfinanszírozás biztosításáról
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Tartalom:
13.

NYÍLT PÁLYÁZAT a civilszervezeti projektumoknak Zenta község
költségvetéséből való finanszírozására

KIADÓ:

Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1.
Telefon: 024/655-411

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, a Zentai KKT titkára

ÉVI
ELŐFIZETÉS:
EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:
PÉLDÁNYSZÁM
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2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár.
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
200 db
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