VESZPRÉMI IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VESZPRÉMI CIVIL SZERVEZETEKNEK
NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOR SZERVEZÉSÉRE
2020.

A Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítványi célok megvalósítása érdekében a
civil szervezetek saját szervezésű nyári napközis táborainak támogatására.
PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja az önkormányzati ifjúsági feladatok végrehajtásának támogatása, a pályázattal a
közalapítvány hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az alapító (önkormányzat) gondoskodása a város fiataljairól
minél jobban kiteljesedjen, sokrétűvé váljon.

A fenti célok keretében a közalapítvány a bírósági nyilvántartás szerint veszprémi székhellyel rendelkező,
vagy Veszprémben tagszervezettel, fiókszervezettel működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek
kezdeményezéseit kívánja támogatni.
PÁLYÁZATI ÖSSZEG

A jelen pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIA, FELTÉTELEK

1. TÁBOR
A Közalapítvány olyan minimum 5 napos, de több turnusban is megpályázható napközis tábor
megvalósítását kívánja támogatni melynek előkészítésében és lebonyolításában lehetőség szerint a
középiskolai kötelező önkéntes szolgálat teljesítésére kötelezett diákok is bevonásra kerülnek.
A tábor célja a közösségfejlesztés, a dolgozó szülők tehermentesítése.
A táborban résztvevők részére minimum napi 3-szori étkezést kell biztosítani.
A nyertes pályázóktól szöveges és pénzügyi beszámolót, fotódokumentációt kér a támogató a tábor
megvalósítása után (minimum 3 db fotó). Az elszámolás részleteit a támogatási szerződés fogja tartalmazni.
A támogató előzetes bejelentés nélkül, személyesen fogja meglátogatni mindegyik tábort.

Pályázati időszak: (A pályázat megvalósulása: 2020. június 29. – 2020. augusztus 31.); számlák

teljesítési határideje: a tábor lebonyolításához kapcsolódó számlák; legkorábban 2020. június 29.)
Pályázni lehet: a szervezet gondozásában megvalósuló tábor költségeinek részfinanszírozására
pl. étkezés, terembérlet, eszközök, kézműves alapanyagok költségeire, megbízási díjra, szolgáltatás
igénybevételére)
Megpályázható maximális összeg: 1 500 000 Ft
Maximális támogatás: 1500 Ft/ fő/nap
A támogatást kizárólag Veszprémben bejelentett lakóhelyű gyermekek részére vehetik igénybe a pályázók.
A szülők által fizetendő maximális díj összege: 19 000 Ft/fő/hét lehet

A kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db
A tábort lebonyolító szervezeteknek vállalni kell az egészségügyi, higiéniai feltételek biztosítását és a tábor
bejelentését a Veszprém Megyei Kormányhivatal NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉHEZ.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki több turnus lebonyolítását vállalja.
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PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULT SZERVEZETEK

Pályázatot nyújthatnak be alapítványok, egyesületek:
Támogatást kaphatnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló törvényben meghatározott alapítványok és egyesületek (továbbiakban együtt: civil
szervezet).
A támogatás biztosításának feltétele, hogy a civil szervezet a bírósági nyilvántartás szerint veszprémi
székhellyel rendelkezik, vagy Veszprémben tagszervezete vagy fiókszervezete működik.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatokat kizárólag a „Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2020.” pályázati űrlap és a
„Regisztrációs adattábla VIK 2020” excel táblázat kitöltésével lehet benyújtani a Veszprémi Ifjúsági
Közalapítvány részére 1 példányban a btoth@gov.veszprem.hu e-mail címre.
De a pályázati űrlap "Elektronikus regisztráció" részét aláírással ellátva, postán kell beküldeni a
Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 8200 Veszprém, Óváros tér 9. címére.
A borítékra írják rá, hogy „Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2020. Pályázat”.
Az űrlap nélkül beküldött pályázatokat a Közalapítvány értékelés nélkül elutasítja.
A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.veszprem.hu/pályázatok rovatból.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatok benyújtási határideje 2020. június 15. (hétfő) éjfél
Az "Elektronikus regisztráció" adatlapot legkésőbb 2020. június 16-án (kedden) kérjük postára adni.
FORMAI HIBÁK
- A kategóriára vonatkozó maximálisan kérhető összeget meghaladja a támogatási kérelem.
- Bármely kötelező melléklet (pl. bírósági kivonat) hiánya, vagy a kiírásban és a pályázati űrlapon megadott
kért határidőnél régebbi dokumentum (pl. 30 napnál régebbi bírósági kivonat)
- A rendezvény időpontja a kiírásban szerepeltetett programidőszakon részben vagy teljes egészében túlra
esik.
- Hibás összegek szerepelnek a költségvetésben (összeadást tekintve hibás végösszegek), (ismeretlen
teljes költségvetés)
- Hiányzó aláírás vagy aláírások (a "szervezet képviselője" és/vagy a „pályázat megvalósításáért felelős
személy” résznél)
- Valamely kötelezően kitöltendő rész, táblázat hiányos vagy teljesen hiányzó kitöltése.
- Nem 2020. évi űrlapon benyújtott pályázat.
HIÁNYPÓTLÁS

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail
címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag e-mailen van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást
követő 3 munkanapon belül. A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn túl nincs lehetőség.
A hiánypótlási határidőn túl formai hibásnak minősülő pályázatokat az Közalapítvány nem
részesítheti támogatásban.
Nem minősül formai hibának a pályázati űrlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti oldaltörés,
betűtípus változás, és egyéb szövegszerkesztésbeli eltérés, amennyiben a teljes szöveg (beleértve a
sorrendet és a táblázatok meglétét sorok számától függetlenül) változatlan marad.
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A PÁLYÁZATOK KEZELÉSE, ELBÍRÁLÁSA, A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS IGÉNYBEVÉTELE

A pályázatok kezelése:
A pályázatokat a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány iktatja és archiválja. A Közalapítvány a nyertes pályázók

esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat
közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat 2020. június 22-ig bírálja el a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma. A pályázati
döntéseket a döntéshozó nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.
A
pályázat
eredményéről
írásban
kapnak
értesítést
a
pályázók,
illetve
a
www.veszprem.hu-n és a Veszprémi 7 Napban közlésre kerül a nyertes pályázók köre.
A pályázati támogatás formája, igénybevétele:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt a
Közalapítvány, amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást kizárólag bankszámlára
utalással teljesít a Közalapítvány.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Tóth Barbara ifjúsági- és civil referensnél
a btoth@gov.veszprem.hu e-mail címen.
Zeitler Gusztáv s.k.
a kuratórium elnöke
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