
Pályázati felhívás
Pécs városában működő civil szervezetek önkormányzati támogatására

„Pécs Városi Civil Keret 2023”

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) a Pécs városában működő civil
szervezetek működésének segítése érdekében pályázatot hirdet a pécsi civilek önkormányzati
támogatására.

1. A pályázat célja

Pécs város közigazgatási területén működő civil szerveztek működési (rezsi típusú) költségeinek
támogatása, a Pécsi civil szervezetek hatékony szerepvállalásának segítése érdekében.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 40.000.000 Ft

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Pécs Város 2023. évi költségvetéséről
szóló 5/2023 (11.16.) sz. rendelet 10. sz melléklete 3. során szereplő „Civil szervezetek támogatása”
keret áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

Jelen felhivásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi pécsi székhellyel rendelkező,
tevékenységüket Pécs közigazgatási területén belül kifejtő, normatív állami támogatásban nem
részesülő civil szervezetek.

Támogatást igénylő lehet (GFO kódok szerint):
- Egyéb sportszővetség GFO 516
- Egyéb szövetség GFO 517
- Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 519
- Sponegyesület GFO 521
- Polgárőr egyesület GFO 526
- Nemzetiségi egyesület GFO 528
- Egyéb egyesület GFO 529
- Egyéb alapítvány GFO 569

Kizárólag azon pályázó szervezet részesülhet támogatásban.

- amely nem áll Jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás. felszámolás alatt. illetve nincs
folyamatban ellene jogerős végzéssel elrendek csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás.

A Tao tv. alapján támogatásban részesült szervezetek közül azon szervezetek pályázhatnak, amelyek
a tárgyévet megelőzö lezárt üzleti évben 3.000.000,- Ft-ot nem meghaladó összegű támogatásban
részesültek.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

Egyházi szervezetek, elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek, a bevett
egyház szervezetei, elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személyek, Országos sportági
szakszővetségek, gazdasági társaságok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott



egyesületek, szakszervezetek, munkaadói, munkavállalói es gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
vagyonkezelö alapítványok valamint mindazon civil szervezetek, melyek Pécs Megyei Jogú Város
Onkormányzata által valamely korábban megítélt támogatást nem. vagy nem szabályszerűen
számoltak el, vagy az elszámolást az Onkormányzat részben vagy egészében nem fogadta cl, vagy
korábbi támogatásra vonatkozó visszafizetési kötelezettségük keletkezett, valamint azon civil
szervezetek, amelyek nem felelnek meg a 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdése) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1) I. pontjának (a kötelezően csatolandó
Atláthatósági nyilatkozatban foglalt kritériumoknak).

4. A támogatás tartalmi keretei

1. I. Működési (rezsi típusú költségek) támogatása
Támogatás igényelhető a pályázó szervezet székhelyeként és/vagy telephelyeként bejegyzett. a
pályázó szervezet aktív működését szolgáló. nem lakáscélú saját tulajdonú. vagy bérelt, vagy az
önkormányzattól haszonkölcsönlhaszonbérlet szerződés keretében átadott ingatlan működtetési (rezsi
típusú) költségeinek finanszírozásához. A Pályázónak a saját tulajdon, vagy
bérlet/baszonbérlet/haszonkölcsön érvényességét igazolni kel].
Támogatás az alábbi működési (rezsi típusú) költségek finanszírozására igényelhető:

- fűtési költségek (gáz, elektromos energia, egyéb):
- világítási költségek

5. A támogatás formája

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási intenzitás mértéke: 100 %.
A pályázathoz saját vagy egyéb forrás biztosítása nem szükséges, azonban az elbírálásnál a saját
forrás biztosítás előnyt jelent.
A támogatás foíyóshása utólagos elszámolás mellett, egy összegben történik.
A támogatás [olyósítására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor.

6. A támogatás mértéke

A pályázatban igényelhetö maximális támogatás mértéke:

A működési (rezsi típusú költségek) támogatás keretébe,; az igényelhetö támogatás:

maximum bruttó 1.500.000 Ft;

A Támogató az igényelhető támogatás minimumát nem köti ki.
A Támogató fenntartja annak jogát, hogy a támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatást
itéljen meg.

7. A pályázatok megvalósításának helyszíne

A Pályázatok megvalósulásának helyszíne Pécs közigazgatási területe.

8. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama

A támogatott tevékenység időtartama: 2023.01.01. —2023.12.31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023 .03 .27.
Az elszámolás benyújtásának határideje: 2024.01.31.



9. Elszámolható költségek

A támogatás keretében csak a tevékenység hitamidejéhez illeszkedő teljesítési időponttal rendelkező,
valamint az elszámolás benyújtásának hatámapjáig pénzügyileg Is teljesült költségek számolhatók el.

A működési (rezsi típusú) költségek keretében elszámolható költségek köre:

- fütési és/vagy
- világitási költségek.

10. Nem elszámolható költségek köre

- Beruházási kiadások: ingatlan beszerzés, gépjárművek (kivétel: a fogyatékossággal élők
kerekesszékei). játékgép;

- Fe]újítási kiadások: ingatlan felújítás;
- Adók;
- Büntetés, késedelmi kamat. kötbér;
- Segélyek;
- Hiteltörlesziés. lízing tőketörlesztése:
- Dohányáruk. alkohol tartalmú italok költségei;
- Bankszámla fenntartás költségei.

11. A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot Postai S elektronikus úton kell benyújtani, az alábbiak szerint:

Postai úton a pályázatot egy cégszerűen aláírt eredeti példányban (pályázati adatlap részletes
költségveÉéssel és kötelező mellékletek) az alábbi címre kell ajánlott, tértivevényes küldeményként.
vagy személyesen benyújtani:

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Polgármesteri Kabinet
Szakály László részére

7621 Pécs, Széchenyi tér I.

Postára adás határideje: 2023. március 27. (postabélyegző dátuma)
A borítékra írják rá az alábbi szöveget: „Pécs Városi Civil Keret 2023”

Elektronikus módon egy cégszerűen aláírt eredeti példány (pályázati adatlap részletes
költségvetéssel és a kötelező melléklet) scannelt változatát az alábbi e-mail címre kell eljuttatni:
A pályázatbeadás e-mail címe: civilkcrct(úph.pecs.hu
A pályázat e-mailen történő beküldésének határideje: 2023. március 27. 23 Óra 59 perc
A pályázat csak abban az esetben tekinthető beérkezettnek, ha mind a postai, mind pedig az
elektronikus benyújtás igazolt módon megtörtént.
A Támogató a beérkezett pályázatokat iktatószámmal látja cl.

12. Benyújtandó dokumentumok

A pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
I. Hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlap, a részletes költségvetéssel
2. Cégszerűen aláírt nyilatkozatok
3. Kötelező mellékletek:



- létesitő okirat az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan
- a támogatási igény által érintett ingatlan tulajdoni vagy bérleti jogcímének igazolása.

aJ: Saját tulajdonú ingatlan esetén: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
b/: bérelt ingatlan esetén: bérleti szerződés (piaci alapú bédetnél); haszonkölcsön vagy
haszonbérleti szerződés (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannál).

- 2023-as évi egy havi fűtés és/vagy világítás költségét megmutató közüzemi számla másolata,
ami a szervezet nevére szól.

A Támogató a beérkezett és iktatott pályázatokat formailag ellenőrzi.
A hiányosan beadott pályázati dokumentációt a pályázó szervezet egy alkalommal hiánypótlás
keretében pótolhatja. A hiánypótlásra a pályázónak három munkanap áll rendelkezésére.

13. A pályázat elszámolása

A pályázat elszámolási határideje: 2024.01.31.
A pénzügyi és szakmai elszámolást nyomtatott formában, hitelesítve, 2 példányban kell benyújtani
az alábbi címre:

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Polgármesteri Kabinet
Szakály László részére

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Az elszámolás a támogatási szerződés mellékletét képező szakmai és pénzügyi űrlapon történik.
Apénzügyi elszámolást a Támogatási Szerződéssel együtt kiküldött Urlap és az Elszámolási összesítő
nyomtatványon szükséges megtenni. A saját forrással nem kell elszámolni.
A támogatott cél megvalósításához kapcsolódó költségekről készített összesítő alapján Pécs Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztálya által kiválasztott bizonylatok hiteles
másolatának bekérésével vizsgálja a cél szerinti felhasználást.

14. Kötelező nyilvánosság

A támogatással kapcsolatos minden nyilvános kommunikáció kötelező tartalmi eleme a támogató
nevének feltüntetése az alábbi tartalommal:

A szervezet működését Pécs Megyei Jogú Város Onkonnányzata támogatta
a „Pécs Városi Civil Keret 2023. “terhére”

15. A pályázat értékelése, közzététel, tájékoztatás

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázat kiirója elektronikus úton tájékoztatja a pályázókat
a benyújtási határidöt követő 30 napon belül. -

A pályázat kiírója a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információkat az alábbi email címen lehet kérni:
civilin[o(uph.pucs.hU
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Pécs, 2023. március 13.
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