FELHÍVÁS
„Színezzük ki Salgótarjánt!” pályázat támogatására
I. A Felhívás célja:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat célja, hogy ösztönözze a salgótarjáni civil
szervezeteket, társadalmi önszervező csoportokat, közösségeket arra, hogy városszépítő,
munkájukkal színesítsék Salgótarjánt. Kreatív, színvonalas munkájuk eredményeképp a város
épületei, épületrészei esztétikus arculatot kapjanak, elnyerjék a városlakók tetszését, minőségi
munkájuk mellett hatékonyan alkalmazzák az önkéntesek bevonását, a közösségépítést.
II. A pályázatot benyújtók köre:
1. azok a salgótarjáni székhellyel rendelkező civil szervezetek, amelyeket a bíróság jogerősen
nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, vagy
2. azok a bírósági bejegyzéssel nem rendelkező salgótarjáni székhelyű civil szervezetek,
társadalmi önszervező csoportok, közösségek, amelyek az előző pontban meghatározott
feltételeknek megfelelő civil szervezettel együttműködési megállapodást kötöttek. Ebben az
esetben a támogatói szerződés ez utóbbi szervezettel kerül megkötésre.
III. A pályázatban rendelkezésre álló forrás: 2019. évben 1.000.000 Ft, a következő években az
önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott összeg.
IV. A pályázattal elnyerhető támogatás összege: pályázatonként legfeljebb 100.000 Ft
V. A pályázatot az erre a célra meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani, melyhez
csatolni szükséges
 a pályamunkát bemutató látványtervet
 a pályázattal érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát.
 a pályázó/együttműködő civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság jogerős
végzésének másolatát;
 igazolást arról, hogy a pályázó/együttműködő civil szervezet nem áll csőd, felszámolási eljárás
vagy végelszámolás alatt, továbbá arról, hogy nincs adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása;
 az II. 2. pontban meghatározott kérelmező esetén az együttműködési megállapodás másolatát.
VI. A pályázat benyújtásának határideje folyamatos.
VII. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, személyesen vagy elektronikus úton, az előírt mellékletekkel együtt az
alábbi címre kérjük benyújtani:
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
szellne.kiss.eva@salgotarjan.hu
VIII. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő 30 napon belül.
A pályázat támogatásáról, szakmai indokok alapján Bíráló Bizottság dönt. A támogatásban részesülő
pályázó/együttműködő civil szervezettel az önkormányzat határozott időre szóló támogatási
szerződést köt.
IX.

A kapott támogatással való elszámolás határideje: a felhasználást követő 30. nap, de legkésőbb a
támogatás felhasználása évének december 15. napja.
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