
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
hangszer és hangtechnikai eszközfejlesztés vissza nem térítendő támogatására, nyílt pályázat 
keretében 

1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA 

Kiíró neve: VÁROSBARÁT 2310 EGYESÜLET 

Kiíró postacíme: H- 2311 Szigetszentmiklós, Pf 69. 

Kiíró telefonszáma: +36 20 443-7787 

Kiíró e-mail címe: info@varosbarat2310.hu 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a fenti elérhetőségeken (telefon vagy e-mail) 
kérhető 

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA, A PÁLYÁZÓK KÖRE 

A pályázat célja: A Városbarát 2310 Egyesület az általa 2017-ben meghirdetett 
„Zongora Szigetszentmiklósnak” közösségi adománygyűjtés 
céljának kényszerű módosulása után az összegyűlt pénzadományt 
a város oktatási és nevelési intézményeinek, az ének- zenei nevelést 
szolgáló hangszer és hangtechnikai eszközfejlesztési céljaira 
ajánlja fel pályáztatás formájában 

A pályázat lehetőséget ad az intézményi ének-zenei nevelési 
munka minőségének emeléséhez szükséges kisebb hangszerek, 
kották, hangtechnikai eszközök beszerzésére. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.250.000 Ft 

A pályázók köre: A pályázaton azon helyi oktatási és nevelési intézmények, (óvodák 
és iskolák) vagy ezeket segítő alapítványok vehetnek részt, 
amelyeknek működési területük, székhelyük és telephelyük is 
Szigetszentmiklósra van bejegyezve, választott vezetőségük és 
hiteles nyilvántartásba bejegyzett tagságuk van, illetve a pályázat 
kiírásától számítva bizonyíthatóan legalább egy éve működnek, 
hitelesített pénzügyi nyilvántartást vezetnek. 
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3. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA 

Egy intézmény vagy alapítvány által pályázat útján igényelhető, vissza nem térítendő 
maximális támogatási összeg 150. 000 Ft. 

4. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA 

A pályázaton induló intézmények vagy azokat segítő alapítványaik a pályázat kiírásában 
szereplő célok megvalósítása érdekében megfogalmazott tevékenységhez az arra 
rendszeresített pályázati adatlapon megnevezik a pályázati összegből beszerezni kívánt 
eszközöket. 

A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatják a pályázatot kiíró címére. 
A beérkezett pályázatok elbírálásáról a pályázat kiírója, a Városbarát 2310 Egyesület 
elnöksége dönt legkésőbb 2020. április 04-ig. 

Az pályázat kiírója a támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül honlapján 
(www.varosbarat2310.hu) közzéteszi a támogatott szervezetek nevét. 

Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázókkal a Városbarát 2310 Egyesület 
támogatási szerződést köt, ezt követően a szerződésben foglaltak szerint az elnyert 
támogatási összeg kifizetése a szerződésben rögzített feltételek szerint a nyertes pályázó 
bankszámlájára kizárólag átutalás útján történik. 

A nyertes pályázók kötelesek írásban elektronikus vagy postai úton szöveges elszámolást 
készíteni és a számlákkal elszámolni a kiíró felé. 

5. A PÁLYÁZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI, BENYÚJTANDÓ 
MELLÉKLETEK 

 a pályázati adatlap  

 a szervezet hatályos alapszabályának, alapító okiratának hatályos hiteles 
másolata  

 a támogatási összeg tervezett felhasználásának, részletes költségvetése 
(kották vásárlása esetén a jogdíj feltüntetése is) 

 nyilatkozat arról, hogy a juttatás adóévében az alapítvány eredménye a 
juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, 
amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol 

6. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDEJE 

2020. május 30. 
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7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA 

Benyújtási határidő: 2020. március 23. 

A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező 
pályázatokat nem fogadja el. 

Benyújtás módja: A pályázatot postai úton egy példányban a Városbarát 
2310 Egyesület levelezési címére Halász Jánosné nevére 
(H-2311 Szigetszentmiklós, Pf.: 69.) vagy elektronikusan 
a info@varosbarat2310.hu e-mail címre (aláírt eredeti 
dokumentumok szkennelt csatolásával), nyújtható be a 
megjelölt határidőig. 

A pályázati adatlapot minden érdeklődő pályázónak 
elektronikusan elküldünk. 

8. FONTOS MEGJEGYZÉSEK 

A támogatás kizárólag eszközfejlesztésre nyújtható be 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indoklás nélkül visszavonja, 
vagy eredménytelennek minősíti. 

9. MELLÉKLETEK 

Pályázati adatlap, nyilatkozatokkal 

10. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

Szigetszentmiklós, 2020. február 19. 

VÁROSBARÁT2310 EGYESÜLET 


