
 

    

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 

Monor Város Önkormányzata  

 

pályázatot hirdet a  

 

Monor integrált városközpont-fejlesztése  

városrehabilitációs projekt keretében  

elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló  

 

 

mini-projektek  

támogatására. 

 

Kódszám: 

MIVF-1.3/ST-12 

 

 

1. A pályázat célja 

 

 a Monor város területén székhellyel rendelkező civil szervezetek bevonása azon 

kisebb közösségi programok, kulturális rendezvények megvalósításába, amelyek 

erősítik a helyi társadalom kohézióját, 

 a monori közösség számára jelentős szellemi örökség és kulturális javak 

fennmaradására, bemutatására szolgáló, nagy múlttal rendelkező kulturális 

esemény, hagyomány felélesztése, kapcsolódó rendezvény szervezése, a monori 

hagyományok, népszokások megőrzése,  

 az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődés és identitást erősítő 

akciók szervezése, 

 a monori hagyományok, népszokások megőrzése,  

 közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, 

rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása, 

 a település népességmegtartó erejének növelése. 

 

2. A pályázók köre 

 

Monoron bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik 

az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon 

jelen vannak). 

 

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak: 

 Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület). 

 

 

Olyan, Monoron bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező civil 

szervezetek (is) jelentkezhetnek, 
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 amelyek sem hazai, sem uniós pályázati tapasztalattal nem rendelkeznek 

(adminisztratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfelelő források 

felkutatásában-felhasználásában.); 

 amelyeknek a standard pályázati folyamatban való részvétel, egyszerűsített 

adminisztratív terhek viselése is nehézséget jelenthet; 

 amelyek nem tagjai a városrehabilitációs pályázat megvalósítására létrejött 

konzorciumnak. 

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és 

gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá azok a 

szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt 

években kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem 

szabályszerűen számoltak el. 

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó 

köztartozással rendelkeznek. 

 

3. Támogatható tevékenységek 

 

A közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok kialakítása, 

szervezése, a hagyományteremtés (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- 

és kézműves foglalkoztató házak, kulturális rendezvények, civil programok 

megvalósítása) témákhoz, elsősorban 

 a „Gyerekek szüreti mulatsága Monoron” programsorozat egészéhez vagy 

egyes részeihez 

 a „Szüreti sokadalom” programsorozat egészéhez vagy egyes részeihez 

kapcsolódó mini projektek. 

A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó 

alábbi költségek számolhatók el: 

 forgóeszközök beszerzése; 

 nagyértékű eszközök beszerzése, vagy azok bérlése; 

 helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az 

önkormányzat tulajdonában van; 

 saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége; 

 szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevékenységébe; 

 a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége; 

 közjegyzői díj. 

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a városrehabilitációs 

projektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz 

(elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6), amelyek alól kivétel a Programalap rendezvényeihez 

kapcsolódó helyiségbérlés a fent felsorolt feltételek fennállása esetén. 

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. 

augusztus 23., záró időpontja legkésőbb: 2012. október 15 . A projekt 

megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. 

naptári nap. 

 

http://www.nfu.hu/doc/6
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4. Támogatás formája 

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A rendelkezésre álló keret: 2.535.000 Ft. 

Támogatási intenzitás: 100% 

Támogatás összege: minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 18-től 2012. július 09-ig. 

 

5. Pályázat benyújtása 

 

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a www.monor.hu, 

www.monorivarosfejleszto.hu honlapon, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri 

Hivatal portáján és a Monori Városfejlesztő Kft. irodájában (2200 Monor, Kossuth Lajos 

utca 78-80. I.em 115-ös szoba). 

 

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. 

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.    

 

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy 

elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag 

személyesen az alábbi címen kell benyújtani: 

 

Monor Városi Polgármesteri Hivatal 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. I.em 

101-es szoba. 

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: 

MIVF-1.3/ST-12 

 

A jelentkezési lapok benyújtása 2012. július 09. 15-óráig lehetséges. 

 

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént.   A 

Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi 

dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, 

perc megjelölésével.  

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-29-612-310-es telefonszámon 

vagy az info@monorivarosfejleszto.hu e-mail címen tehetik fel.  

 

6. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok 

1. Jelentkezési lap 

2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta 

3. Cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági 

igazolás, mely a Címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját 

igazolja 

4. Referenciaigazolás 

5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom 

bemutatásával): 

a. árajánlatok 

b. költségbecslések 

Másolati példányon közjegyző által hitelesített másolati példány értendő.  

 

http://www.monor.hu/
http://www.monorivarosfejleszto.hu/

