PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oroszlány Város Önkormányzatának Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága
pályázatot hirdet sport célok megvalósítását szolgáló
önkormányzati támogatás elnyerésére
A pályázat célja, hogy a sport tevékenységet folytató nem profit orientált sportegyesületek, sportszervezetek
(együttesen: sportszervezetek) valamint az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési intézmények
közérdekű tevékenységükhöz önkormányzati támogatást kapjanak.
Pályázatot nyújthat be: sport tevékenységet folytató nem profit orientált sportegyesület, sportszervezet
(együttesen: sportszervezetek) valamint az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési intézmény
A pályázatból kizárásra kerül, illetve nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki az előző évi pályázati
elszámolási kötelezettségének nem tett eleget a támogatási megállapodásban foglaltak szerint, addig amíg ezen
kötelezettségét nem teljesíti, amelynél a támogatás jogalap nélküli felhasználása miatt visszafizetési kötelezettség
keletkezett, a visszakövetelő határozat meghozatalát követő két évig, illetve, amelynél a támogatás felhasználása nem
rendeltetésszerűen történt, a megállapítását követő 2 évig.
Pályázni lehet:
a) az iskolai sporttevékenység végzéséhez, az iskolai sportkörök működéséhez szükséges tárgyi
feltételek javítására,
b) városi sportszervezetek, sportegyesületek utánpótlás nevelésére,
c) tanórán kívüli sporttevékenységre,
d) sportrendezvények lebonyolítására,
e) hagyományos sporteseményekre,
f) családok és a fogyatékkal élők sportrendezvényeire,
g) városi sportolók, sportszervezetek hazai és nemzetközi sportversenyeken való részvételére,
h) testvérvárosi sportkapcsolatok ápolására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 15. A pályázatot a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló
Bizottság bírálja el.
A pályázatban a pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást.
Nagyobb helyi rendezvény szervezésére több sport szervezet, vagy több köznevelési intézmény közös pályázatot is
benyújthat. Az együttesen benyújtott pályázat esetén pontosan meg kell jelölni a végrehajtásért és az elszámolásért
felelőst.
Ugyanazon tevékenységre, célra kizárólag egyszer ítélhető meg támogatás.
A pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon és költségvetési adatlapon kell benyújtani, amelyhez az
ott feltüntetett mellékleteket is csatolni kell.
Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság egy
alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a kézbesítéstől számított 15 napon belül, jogvesztés terhe
mellett pótolni kell. A határidő elmulasztása a pályázat elutasításával jár.
A támogatásban részesülők a támogatás összegével a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek
elszámolni, a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon. A kötelezettség megszegése a támogatás megvonásával,
visszafizetésével, a megállapodás felmondásával jár. A támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott célra
használható fel. A támogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal, illetve a támogatást nyújtó időközben is
ellenőrizheti. Amennyiben az ellenőrzés során a céltól eltérő felhasználás tapasztalható, a jogalap nélkül felvett
támogatás összegének visszafizetését kezdeményezi a támogatást nyújtó.
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Titkárság
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

A borítékra kérjük ráírni: „Sport célú pályázat”
A pályázókat az elbírálás eredményéről értesítjük. A nyertes pályázóval a támogatás részletes feltételeiről
önkormányzatunk megállapodást köt. A támogatásban részesülők a támogatás összegével a jogszabályban, valamint a
támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek elszámolni. A kötelezettség megszegése a támogatás
megvonásával, visszafizetésével, a megállapodás felmondásával jár. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a
hatályos jogszabályok alapján a támogatást és az elszámolást a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság
ellenőrzi.
A pályázati űrlap az www.oroszlany.hu honlapról letölthető.

