PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében elkülönített civil
keretéből történő támogatás igénylésére
1. A civil keretből történő támogatás célja
A támogatás célja a helyi civil társadalom erősítése, a Dombóváron működő civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a programjaihoz és projektjeihez
történő pénzbeli hozzájárulás, tevékenységük nyilvánosságának, közismertebbé
tételének elősegítése és társadalmi hasznosságának kommunikációja.
2. A támogatás forrása
A támogatás forrása Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
a civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg (civil keret).
3. A támogatási célok
A civil keretből kulturális, természet- és környezetvédelmi, érdekvédelmi és közéleti,
valamint a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését szolgáló célok
megvalósításához kapcsolódó, 2021. évi – elsősorban nyilvános, közérdeklődésre
számot tartó – dombóvári programok, projektek költségeinek finanszírozásához
igényelhetnek támogatást pályázat útján civil szervezetek a 4. pontban foglaltak
szerint.
4. A támogatható szervezetek köre és a támogatási feltételek
4.1. A civil keretből az alábbi civil szervezetek részesíthetők támogatásban:
A 4.2. pont szerinti szervezetek kivételével a bíróság által jogerősen nyilvántartásba
vett dombóvári székhelyű, valamint a Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező azon
civil szervezetek, amelyeknek Dombóváron igazoltan tagszervezete vagy csoportja
működik, és azt tevékenységet, amelyre a támogatást igénylik Dombóváron, vagy
dombóvári lakosok javára végzik, valamint vállalják a 4.3. pontban foglalt feltételek
teljesítését. A támogatottnak a Dombóvári Civil Szövetség tagjának kell lennie.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja
értelmében civil szervezet:
a) a civil társaság,
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a
kölcsönös biztosító egyesület kivételével –
c) - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány;

4.2. A civil keretből nem részesíthető támogatásban az alábbi civil szervezet:
a) Az a civil szervezet, amely nem tagja a Dombóvári Civil Szövetségnek.
b) A munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti célból létrehozott civil
szervezet.
c) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti
kiemelten támogatott civil szervezet, valamint a Dombóvári Polgárőr Egyesület.
d) Az a civil szervezet, amely az önkormányzat 2021. évi sportkeretéből
támogatásban részesül.
e) Az a civil szervezet, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem nyújtott be
határidőben elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott támogatás
felhasználásáról, vagy az elszámolásban megtévesztő, illetve valótlan adatot
szolgáltatott.
f) Az a civil szervezet, amely esetében a fenti pontokban foglaltakon kívül valamely
külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősülne.
g) Az a civil szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek.
h) Az a civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
szerinti nem tett eleget a 2019. évi beszámolója letétbe helyezési kötelezettségének.
i) Az a civil szervezet, amely a 7. pont szerinti benyújtási határidő után nyújtotta be
pályázatát, vagy ha nem teljesíti a 6.1. pont szerinti hiánypótlást.
4.3. A támogatás nyújtásának feltételéül szabott vállalások a pályázók felé
A pályázónak vállalnia kell, hogy
a) a támogatásból olyan elsősorban olyan programot szervez, illetve olyan projektet
hajt végre, amely nyilvános, közérdeklődésre számot tartó,
b) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársával folyamatosan kapcsolatot tart.
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5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a támogatottnak a támogatási szerződésben megjelölt, 2021. január 1. és
2021. december 31. között keletkező költségeihez történő, vissza nem térítendő
pénzbeli hozzájárulás.

Az önkormányzat a támogatottak részére a civil keretből nyújtott támogatásból
megvalósítani kívánt program, illetve projekt nyilvánosságának biztosítása érdekében
a honlapján lehetőséget biztosít a programhoz, projekthez kapcsolódó események
meghívóinak, valamint a programról, projektről szóló beszámolók közzétételére,
továbbá arról tájékoztatást nyújt a vele kapcsolatban álló sajtótermékek részéré.
6. Hiánypótlás
6.1. Ha a pályázó a pályázati adatlapon megjelölt mellékleteket vagy azok egy részét
nem csatolta a benyújtási határidőig, azokat 2021. április 21. 16.00 óráig
pótolhatja.
6.2. Az önkormányzat képviseletében eljáró hiánypótlás keretében a döntés
előkészítésével összefüggésben további adatszolgáltatásra kérheti a pályázót a
megvalósítani kívánt programmal, projekttel, illetve a megjelölt saját erő
rendelkezésre állásával kapcsolatban.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez
csatolni kell az adatlapon előírt mellékleteket. A kitöltött, aláírt pályázati adatlapot és
az előírt mellékleteket 2021. április 16. (péntek) 14.00 óráig kell benyújtani a
dombóvári önkormányzathoz elektronikus vagy postai úton, illetve kivételesen
személyesen a Városházán (Dombóvár, Szabadság utca 18.) előre egyeztetett
időpontban; az időpontot a 8. pontban megadott elérhetőségeken lehet egyeztetni.
A benyújtásra elektronikusan úton a pályázó civil szervezet cégkapuján keresztül van
lehetőség, az előírt dokumentumoknak az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu Dombóvár Város Önkormányzata, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus:
Kulturális- és sport ügyek) segítségégével történő beküldésével a megjelölt határidőig.
8. Bővebb felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a civil@dombovar.hu e-mail
címen, vagy hivatali munkaidőben, a 74/564-579-as telefonszámon.
9. Szerződéskötés a támogatottal
A pályázatok elbírálásáról és a civil keret felosztásáról a dombóvári önkormányzat
2021. április végén dönt a Dombóvári Civil Tanács javaslata alapján. A döntés alapján
támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt,
amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és határidejét, a támogatás
teljesítésének módját, a támogatás felhasználása elszámolásának, illetve az elszámolás
ellenőrzésének módját és határidejét.

10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására a támogatott bankszámlájára történő utalással kerül sor a
támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint.
11. A támogatás elszámolása és a felhasználásának ellenőrzése
A civil keretből támogatásban részesített szervezet a támogatás felhasználásról
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásával köteles elszámolni a
támogatási szerződésben foglaltak szerint 2022. január 31-ig. Amennyiben a
támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolás
teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető. Ha a támogatás teljes összege
vagy annak egy része nem kerül felhasználásra, vagy a támogatott a támogatás
felhasználásáról felszólításra sem számol el, köteles a támogatás nem fel nem használt,
illetve teljes összegét a támogatási szerződésben meghatározott mértékű kamattal
növelten visszafizetni az elszámolási határidőig. A támogatott által benyújtott szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai
ellenőrzik. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a szakmai javaslat szerint a
támogatott a támogatást vagy annak egy részét nem a támogatási szerződés szerint
használta fel, a visszafizetési kötelezettségről és a visszafizetendő összegről az
önkormányzat erre jogosult szerve dönt.

