Az adai Első Helyi Közösség Tanácsának 29/2016-2 számú, 2016.04.15-i határozata alapján, a pénzeszközök
odaítélésére szóló pályázatot lebonyolító Bizottság 2016. június 2-án kiírja a
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
pénzeszközök odaítélésére a polgárok egyesületei rendezvényei/programjai
és működési költségei finanszírozására/részfinanszírozására,
az adai Első Helyi Közösségi helyi járulékából - a 2016. évre
1. E pályázat útján a helyi járulék céleszközeinek odaítélése folyik le, a polgárok egyesületei programjai és
projektjei megvalósítása céljából, illetve működésükre, az Első HK 2016. évi pénzügyi tervében előlátott összesen
600.000,00 (betűkkel: hatszázezer) dinár összegben.
2. A pályázaton részt vehet Ada Község területén székhellyel rendelkező valamennyi nonprofit civil szervezet,
egyesület, kör és klub (a továbbiakban: egyesületek) amelyek a következő szférákban tevékenykednek: kultúra és
hit, turizmus, szociális- harcos- rokkantsági és gyermekvédelem, ifjúság, társadalmi gondoskodás idős személyekről,
sport, rekreáció, környezetvédelem és állatvédelem, mezőgazdaság.
3. A szükséges feltételeket, amelyeknek az egyesületek eleget kell, hogy tegyenek, valamint az eszközök
odaítélésének mércéit a Szabályzat a polgárok egyesületeinek rendezvényei/projektjei, valamint működési költségei
az Első Helyi Közösség Ada helyi járulékából való pénzeléséről/társfinanszírozásáról (Ada Község Hivatalos
Lapja,22/2016. szám) határozza meg.
4. A pályázatra külön űrlapon lehet jelentkezni, amely nyomtatványként átvehető az Első HK Ada irodájában, Tito
M. u. 43, 8-12 óráig munkanapokon, illetve igényelhető e-dokumentumként az imzada@gmail.com e-mail címen.
A részvevők pályázati anyagának kötelezően tartalmaznia kell:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

pályázati űrlap (1-es űrlap)
jelentési űrlap (2-es űrlap)
a szervezet nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló bizonyíték (bizonylat, igazolás, vagy kivonat)
az alapítási ügyirat fénymásolata (alapszabály)
a rendezvény/projekt részletes leírása
írásbeli nyilatkozatot az előírt kötelezettségek elfogadásáról.

5. Az egyesület csak egy pályázati anyagot adhat át, nyomtatott formában, lezárt borítékban, "NYILVÁNOS
PÁLYÁZAT PÉNZESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL" megjelöléssel, a következő címen: Első HK Ada, Tito M.
utca 43, 24430 Ada, személyesen, vagy postán keresztül.
6. A jelentkezési határidő 2016. június 13-a, 12,00 óra.
7. A késve érkezett pályázati anyagot a bizottság figyelmen kívül hagyja, a hiányosakat pedig elveti.
8. Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot az Első HK Tanácsa hozza meg, a Szabályzatban előírt határidőkkel
összhangban és azt megjelentetik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán és az Első HK
hirdetőtábláján.
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