Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történő támogatás elnyerésére
2018. I. kör
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet összesen 2.000.000.-Ft-os keretösszeg felosztásával helyi ifjúsági programok, csoportok, a Rendezvénytéren megvalósuló programok támogatására. A
pályázati felhívásra nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város
költségvetéséből címzetten támogatást kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a 2018. május 1. és 2018. december 31. között
megvalósítandó célok támogatására hirdetjük meg.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szerveződések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnőttek számára
kulturális, szabadidő és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az
Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői közösségei stb. által szervezett programokat. Nem
feltétel, hogy a program Visegrádon valósuljon meg.
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint
fiatal felnőttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok, kirándulások, sportesemények szervezésére
vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelői, szülői
közösségei stb. által szervezett táborokat.
A 3. alcél esetén a Rendezvénytéren megvalósuló, széles korosztálynak számára hozzáférhető, de
elsősorban a fiatal felnőtteknek szervezendő kulturális, szórakoztató műsorok szervezését támogatja a
bizottság.
Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét,
röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése,
közreműködők, korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági
Alaptól várják. Ezt konkrét (becsült) összeg meghatározásával tegyék, illetve amennyiben rendelkeznek
önerővel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befejező időpontját
tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e
máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 30.000.-Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve
ha ennél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem
haladhatja meg a 30.000.-Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási
szerződést köt. A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerződést kötni
az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan a
támogatástól való elállásként kezeli.
Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok vagy a támogatott tartalom tekintetében
módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását
kezdeményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról rövid
tartalmi beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát kér a közművelődési, oktatási, ifjúsági
és népjóléti bizottság. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben legkésőbb a
tárgyévet követő év január 10-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. Csak olyan bizonylat
fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követően állítottak ki. Beszámoló hiányában a bizottság az
elkövetkezendő évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást
jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni. A pályázat előfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a
döntés után a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.
Keretösszegek: Ifjúsági programok szervezése: 900.000.-Ft (I. kör 600.000.-Ft + II. kör 300.000.-Ft)
Táborok szervezésére: 500.000.-Ft; a rendezvénytéren megvalósuló programok szervezése 600.000.-Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 3 (kedd) 16:00 óra.
A határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, Fő u. 81. címre lehet beküldeni, vagy személyesen beadásra a
2025 Visegrád Fő u. 81. címen van mód.
A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási, Nevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága Ifjúsági Alap pályázat, valamint a választott céltól függően: Ifjúsági programok
támogatása/Táborok szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.
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