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Tĺsztelt Embeľi Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
A Képviselő-testtilet megalkotta aJőzsefvźrosban mfüödő önszerveződő közĺisségek, továbbá
művészek és spoľtolókpźiyźnatitźlmogatásźtről szóló 712016. (III.03.) önkoľmrányzati rendele-
tét (a továbbiakban: RendeleĐ' A Rendelet 2. $-a éľtelmében a Képviselő-testiilet minden
évben a k<iltségvetésben páIytuat útján felhaszná|hatő kiemelt, céljellegű költségvetési elői-
rźnyzatot (a továbbiakban: pá|yźnati alap) különít el az éves költségvetésében, amelyből a
keľĹiletĹink érdekében tevékenysé get végző szervezetek ' egyhźnak, sportegyesületek, nemzeti-
ségi cinkoľmźnyzatok, illetve művészeti tevékenységet folytatő magźnszemélyek munkája
tĺĺmogatható.
Jelen előteľjesztés mellékletét képezi a civil pá|yźnat, egyhazi pźiyázat, spoľt és nemzetiségi
páIyázat kiírásanak tęrvezete. A tervezet a 2016. évben |<ĺírt pá|yazatok szempontrendszeľe
a|apj án került elkészíté sre.

II. A beteľjesztés indoka
ApáIyázat kiírásanak tervezett đátuma (2017. április l3.) miatt szfüséges, hogy a Bizottság
javas|atátZlI7. április |2. napi tilésén meghozza.

III. A diĺntés célja' pénziig;ri hatása
A dtjntés célja, hogy a Bizottság javaslatot tegyen a polgármestemek a civil pźĺIyźzat, egyházi
pá|yázat' sport pá|yźnat és nemzetiségi páIyánatkiirástra, apáIyazati kiírás i'artalrmźra. A pá-
|ytzati kiírások fedęzete az önkoimźnyzat k<iltségvetésébęn 11107-01 működési céltaľtalékon
ľendelkezésre áll.
A20I7. évi költségvetésľől szőLő 36120|6. (XII.LI.) ĺinkoľmĺínyzatirenďeletben a civil pályá-
zatra 5 millió Ft, az egyhtni páIyźzatra 5 millió Ft, a spoľt pá|yźzatra 1 millió Ft, a nemzetisé-
gi páIyazatra 5.807.000,- Ft keretösszeg került meghatźrozásra. A páIyazati kiíľás tervezete
szerint abeérkęző páIyázatok ftiggvényében a költségvetésben rendelkezésre álló teljes ĺisz-
sze g felhas zná|ásr a kerülhet.

IV. Jogszabályi kiĺľny ezet
A Rendelet 4. $ (1) bekezdése a|apjźn azBmberi Erőfoľrás Bizottság javaslatának figyelembe
vételével a polgáľmester minden évben két alkalommal, április 15-ig és jrinius 30-ig dönt az
a|ábbipźiyźnatokkiírásaľól: - /?



a) civil ptiyźnat,
b) egyhazipáIyźnat,
c) nemzetis é gi p á|y azat,
d) spoľt pá|yźnat.
A Rendelet 4. $ (2) bekezdése szerint a pá|yazati felhívásokat a Jőzsefvźttos újságban és a
wwwjozsefuaros.hu honlapon ke|I közzétenni. A Rendelet 6. $ (1) bekezdése a|apján az
egyes palyézati kéľelmek támogatásiíľól _ a közösségi célú alapítvĺĺnyi forľás áúadésa kivéte-
lével _ a polglĺľmester dĺĺnt az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata a|apjźn. Alapítvanyi for-
rés éúadása, tovźlbbá minden olyan támogatás esetén, ahol jogszabá|y a tźlmogatási döntés át-
rvhézását megtiltja, a Képviselő-testĹilet dönt. A Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szervezeti és
Műkĺjdési Szabźiyzatĺáľól szóló 3612014. CxI.06.) ĺinkormĺínyzati rendelet 7. melléklet2.4.|4.
pontja aIapján az Embeľi Erőfoľrás Bizottság figyelemmel kíséľi a tĺáľsadalmi szervezetek,
civil szeľvezetek, egyesületek, a|apítrényok, egyházaktźtmogatásával cisszefüggő feladatok
ellátását.

Határozatĺ javaslat

./2017. (IV. 12). szźrrlí Emberi Erőforrás bizottsági hatźlrozat:

Az Emberi Eľőfoĺrás Bizottság úgy dönt, hogy

javasolja a polgármesternek a20|7. évi civil pźtlyź.zat, egyhźzi páIyźnat, sport pálylázat és
nemzetiségi pźiyázatkiírását ahatározat mellékletei szerinti taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. ápľilis 12.

A lakosság széles körét érintő đöntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététel mő dj áĺ a: honlapon

A döntés végľehajtásátvégzo szervezęti egység: Humánszolgáltatási |Jgyosztá|y

Budapest, 20|7. ápľilis 5. LtLNł
Santha Pétemé
alpolgáľmesteľ
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1. számú me|léklet

Budapest Főváľos
VIII. keľület

PÁlyÁz,ą'ľr FnlrĺÍvÁs

Jogi személyiséggel ľendelke-
ző társada|mi és civil szerye.
zetek, alapítványok, valamint

művészek támogatása

',Civil 
pá|yázat,,

Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefváľosi Onkoľmányzat páiyánatot ír ki tevékenységiiket
Józsefváľosban kifejtő jogi személyiséggel ľende|kező táľsadalmi és civil szeľvezetek, alapítvá.
nyoko valamĺnt Józsefváľosban állandĺí bejelentett lakcímmel ľendelkező míívészek ľészéľe

1. Pályázat célja:

Apźiyźľ;atcé|jaaz egészségüryi prevenció, egészséges életmód segítése; szociális tevékenység, kari-
tatív tevékenység (háĺányos helyzetiĺek segítése); gyeľmekjóléti szo|gá|tatások és ellátĺások; közneve-
lés; kulturális tevékenység, közmíĺvelődési tevékenység; mÍĺvészeti tevékenység; sport, ifiúsági ügyek;
esélyegyenlőségre vaĺó toľekvést segítő tevékenység támogatása, különös tekintettel az idősekkel kap-
csolatos programokra és a roma fe|zźlrkőztatźst cé|ző kezdeményezésekre.

2. Páůyázattaľtalma:

) Pźůyź.z;at nyujtható be az |, pontban (Pźůyá.z;at cé|ja)
pľogľamok' tervek, események megvalósítĺására.

} Az elszámolható költségek típusai:

megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos

a) programszervezési (programok költségei is: pl. étkeztetés), ľendeményszervezési, táboľszer-
vezési, veľsenyszervezési költségek, ide érfue a spoľtľendezvénnyel összefuggő bÍroi és or-
vosi ügyeleti díjat,

b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) eszközbe szerzés, eszközfelújítás;
d) ľendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosít.ĺása;
e) kiadványok, elektronikus és íľott szakmai sajtóanyag e|őá||itása;
f) a máshova benyújtandő pályázati önrész;
g) közhasznú tevékenységgel összefiiggő költségek;
h) miĺködéssel jáľó koltségek;
i) épület-felújítássa| járó költségek.

3. P áůyánők köľének meghatáľozása:

Je|en pźůyázati kiírás keretében páÄyázatot nýjthatnak be az a|źlbbi feltételeket teljesítők:

Budapest Főváros VIII. keľületben bejelentett lakóhellyel rendelkező mllvészeti tevékenységet
folytató magánszem é|y v agy
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támoga-
tásárő| sző|ő 2011. évi CLXXV. töľvény hatźiya a|átartozőjogi személyiséggel rendelkező társa-
dalmi szervezet, szovetség (kivéve apźrtot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szer-
vezetet, a biztosító egyesületet), a Polgáľi Törvénykönyvről szóló 20|3. évi V. törvény a|apján|ét-
rejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület (ide nem értve aköza|apitváný), amennyiben
tevékenységüket kizáró|ag vagy elsősorban a VIII. kerületi lakosság érdekében végzik vary be-
jegyzett székhelyük a VIII. kerület kozigazgatási terĹiletén van vagy bejegyzett országos vagy regi-
onális szervezettik a VI[. kerület igazgatźsi teľtiletén szervezeti egységgel rendelkezik.



4.

J.

Támogatás jellege:

A tźtmogatźlsra ľendelkezésre á|lő keretösszeg 5 millió Ft. A Pźůyźnó á|ta| megpźiyázható ma-
ximum ĺisszeg a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg. Pá|yźző vissza nem térítendő tá-
mogatásban részestil. Magánszemélyek esetén az e|nyeĺt támogatás a hatályos TB és SZJA
ttirvényben meghatźtrozott járulékokkal és adóval cscikkentve kerül kifizetésre.

Tartalmi, foľmai kiivetelmények:

Érvényesen pźltyáuni a felhívásban megjelölt határidőben ' a pźůyázati felhíváshoz csato|t pá-
|yźnati adatlap és nyilatkozat kitöltéséve| és az arra jogosult źLllta|i a|áLírźLsával lehet. A pźiyá-
zathozľészletes költségteľvet kell benyujtani. Azadat|aphozazadat|aponvagy apźůyázatife|-
hívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyi|atkozatokat - amennyiben az a pá|yźr
zó esetében éľtelmezľrető _ hiánýalanul be kell csatolni. Hiránypótlásrakizźrő|agapźiyźnatok
benyrijtására nyiwa álló hataridőn belül van lehetőség. A nem megfelelő módon vary nem
megfelelő szervezet/személy által benyujtottpá|yázati kérelmek érvénýelenek.

Koľ|átozások:

az etnyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Ptůyźaat taľtalma) felsorolt célok elérésén
kíviil más jellegÍĺ kiadásokra;
egy pá|yźuó je|en páiyźnatra egy pá|yźnatot adhat be;
nem részesülhet támogatźsbaĺ az apáiyáző, akinek köztartozźsa áll fenn;
a tudomásszerzéstől szźtmitott két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki:
o atámogatásra benyújtottpźiyźu;ati dokumentációjában lényeges köľtilményľől, tényről va-

lótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,YL{Y
o a támogatást a támogatźsi szerzódésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően

használta fel, vagy
o Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatta| kötött tamogatási szerződésben vá||a|t kdtelezett-

ségét nem' vagy nem hatáľidőre teljesítette.
amennyiben a páIyaző az onkoľmányzat korábbi pá|yazata alapjan támogatásban ré-
szesült és az elszźlmolási kötelezettség hatĺĺrideje lejáľt, újabb pá|yźzatot akkor nyujt-
hat be, ha el számo lását az onkormany zat e|fo gadta.
az Önkoľmányzat kötelező fe|adatát megállapodás alapján źtwźúlra|ő szerződéses partner nem
nyújthat be páiyázatot a megállapodástárgya szerinti feladat e||átására;

Egyéb feltételek:

Amennyiben a támogatás állami tĺámogatásnak minősül, a jelen pźiyźzati felhívás a|apjźn
nýjtott támogatás csekély összegii támogatásnak minősül, amelyet kizárő|ag az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-
ka|mazásźnól szóló, 2013. december 18-i |407ĺ20I3/EU bizottsági rendelet Gil- L 352,f0I3.
|2.24. 1.o) (a továbbiakban |407lf013lEU bizottsági ľendelet) szabá|yai alapján lehet nyújta-
ni. Az I407/20I3EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)bekezdése szerinti, ery és ugyanazon vál-
lalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt mege|őző két pénzügyi év sortn az
I407/20|3/EU bizottsági rendelet a|apján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó tźtmo-
gatástartalma tagáilamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, köńti kereskedelmi
tttufuvarozást ellenszo|gáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013lEU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és
(9) bekezdését is. [Az eí,á|tźLsnźů az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről sző|ő 37/20I|. (nI.22.)
Korm. rendelet 35. $-a a|apján kell eljrárni.]

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nýjtott csekély összegÍĺ
támogatást figyelembe kell venni annak meghatźtrozása érdekében, hory báľmely, akźtr az űj,
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső határt. A fűziőt vagy felvásáľlást megelőzóen jogszeníen odaítélt csekély ĺisz-
szegű támogatás ezt követően is jogszeľtĺ maľad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásľa válik szét, a szétválást megelőzően nyúj-
tott csekély összegrĺ támogatást az eredeti|eg atámogatásban részesü|ő vźů|a|kozźtsnak kell be-
tudni, amely elvben źLzonos azza| a vállalkozással, amely a csekély ĺĺsszegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvállalta.

6.

a.

b.
c.
d.



Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjtik _ a szétválás tényleges
időpontjában érvényes _ kĺinyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalko-
zások között.

Az I407/2013/EU bizottsági rendelet a|apjźtn nyujtott csekély összegiĺ támogatás azBurőpai
Unió működéséről sző|ő szerződés 107. és 108. cikkének az á|ta|źnos gazdasági érdekű szol-
gáltatást nyujtó vállalkozások szźmfua nýjtott csekély összegtĺ támogatásokra való alkalma-
zásárő| sző|ő, f0|2. április 25-i 360/20IŻ/EU bizottsági rendeletnek (ril- L II4.,20|2.4.f6.,
8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegíĺ támogatássa| a 360lf0I2lEU bizottsági rendelet-
ben meghatározott felső határig halmozható. Az I407/f013lEU bizottsági rende|et szerinti
csekély összegiĺ tĺámogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfele-
lően nýjtott csekély <isszegú trámogatássa| az I407/20I3|EU bizottsági rendelet 3. cikkének
(2)bekezdésébenmeghatáĺozottfelsőhatárighalmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos trámogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszirozási célú intézkedés vonatkozásźlban nyujtott állami támoga-
tással, ha a üámogatások halmozása tűl.|épi bármely csopoľtmentességi rendeletben vagy a BĹ
zottság által elfogadotthatfuozatbarl az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozó-
an rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az |4o7/20|3/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-
vételével _ az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon _
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt mege|őzó két pénztigyi
évben nyújtott csekély összegiĺ támogatások támogatástartalmáról.

A támogatott- az I407/20I3[EU bizottsági rendelet 1. cikke (2)bekezdésének kivételével_ a
támogatást nem haszná|hatja az 1407l20|3/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésé-
ben meghatźrozotíkivételek szerinti célokľą továbbá _ az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2)bekezdésének megfelelően _kőZíti kereskedelmi átrufuvarozás ellenszolgáltatás fe-
j éb en történő vé gzé se c é lj áb ó l teher szźůllítő j ármiĺ v ásźr|źsźr a.

Kizźrt źtgazatoU tevékenysé gek :

a) a 104ĺf000/EK tanácsi rendelet hatá|ya a|á 1alrtoző, a ha|ászati és akvakultura ágazatban te-
vékenységet végzo vállalkozásoknak nýjtott tamogatás;
b) amezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezogazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásźwa| foglalkozó vállalkozások
tźlmo gatása, amennyiben :

ca) atźlmogatás összege az elsődleges teľmelőktő|beszerzettvagy az érintett vállalkozások ál-
ta|forga|mazott ilyen termékek áravagy mennyisége a|apjánkeľül rögzítésre, vagy
cb) a támogatźs az elsődleges teľmelőknek való teljes vagy tész|eges továbbadásától fiigg;
d) haľmadik országokba vagy tagźů|amokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogatása, nevezetesen az exportált mennyiségek,hez; értékesítési hźůőzat kialakításĺíhoz és
működtetéséhezvagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belťoldi áruhaszná|atához kötött tátmogatás;
f) a ktizuti kereskedelmi árufuvaľozást ellenszo|gá|taÍás fejében végző vállalkozások számára
nyújtott támogatás teherszállító jáľművek megvásárlásźtra|3. cik'k (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, va|amint az
|407|20I3/EU bizottsági rendelet alka|mazásźnak hatźůya a|á tartoző źryazatokban eg1ĺarátnt

végez tevékenységet az |407 l20 l3lEU bizottsági rendelet szabźúyait csupán ez utóbbi ágazatra
vagy tevékenységre tekintettel nýjtott támogatásokra kell alkalmazni _ feltéve, hogy a támo-
gatást nyujtó megfelelő eszközökkel biztosítja _ úgymint a tevékenységek szétvźt|asztźsavagsĺ
a költségek megkülönböztetése -, hogy a ľendelet hatá|ya a|ó|kizátt ágazatokban végzett tevé-
kenységek nem részesü|nek az |407/20I3ĺEU bizottságí rendelet szerinti csekély összegtĺ tá-
mogatásban.

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaité|ést kĺjvető l 0 évig meg kell órizni, és a támoga-
tást nyujtó ilyen irányú felhívása esetén atttmogatott köteles azokat bemutatni.



8. Előnyben ľészesĺil aPá.Jyázőz

A pá'|yázatok elbírálása során előnyben részesiil az aPźiyázó, aki állami, önkormányzatitáL-
mogatásban nem részesül, nincs szponzori szerzódése és az önkormźnyzati feladatokhozkap-
csolódó tevékenységet folýat, illetve az a Páůyźnó, aki a pá|yźnati célokban megfogalmazott
feladatokho z önrészt is biĺosít.

9. Infoľmáció kérhető:

Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgźitatási Üryoszĺály Humán-
kapcsolati hođa) Bp., VIII. Baross u.63-67.III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2130, e-mail:
bodorg@jozsefuaľos.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfó: 13.30-18.00 óra, Szerda: 8.15-16.30
óra, Péntek: 8.15-1 1.30 óra

1 0. A pźůy ázatbenyúj tásának módj a, hiánypóttás :

A teljes pźůyázati dokumentáciőt magyar nye|ven, egy eredeti példányban kell a következő
címre és formában személyesen kell eljuttatni:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Támpont 1082 Bp., Baľoss
u.63.-67. fsĺ. Hétfb: 8.15-18.00, Kedd: 8.15-l6.00, Szerda: 8.15-16.30, Csütöľtök: 8.l5-
16.00, Péntek: 8.15-13.30. A borítékon fe| kell ttintetni: ,,Civil pá|yázat',

A személyes beadás legkésőbbi Ídőpontja: 2017. ápľilis 28. 13.00 ĺíľa.

A projekt adat|apja sem formájában' sem l'arta|málbannem változtatható. A csatolandó mellék-
leteket személyesen papíralapon kell lezáľt borítékban benyrijtani.

Hiánypót|ás: kizárólag a pźiyánatok benýjtásátra nyitva źů1rô határidőn beltil van lehetőség,
azaz2017. április 28-án 13.00-ig.

11. Információk az éľtékelésľőlo éľtesítésľő|,szerzíidéskötésľől, elszámolásľĺól:

Abeérkezó pá|yźnatoknyilvántartását, formai értékelését aJőzsefvźrosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgá|tatásiIJgyosnźiy Humánkapcsolati Irodáj a végzL A páůyázatokról a kiíro leg-
később 20|7. mź.jls 28-ig dönt a formai és taľtalmi szempontok figyelembevételével. A dtin-
tés ellen fel|ebbezési lehetőség nincs. A kiíró a dĺjntésről a döntést követő 10 napon belü| ér-
tesíti a pźiyźać:t.

A kiíró tĺámogatási szerzodéstköt apźiyźnati összegben ľészestilő pźiyázők'ka|' amelyben sza-
bźiyozásra kerül a tĺámogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre
történő aláíľt visszaküldése atátmogatás átutalásának a feltétele.

A kiíró a támogatások utalását követően a józsefuárosi honlapon (yrĺ{st'9zsęfvał9c.hu) - a ha-
táIyos jogszabá|yok szerint _közzéteszi atámogatottak jegyzékétaze|nyerttámogatási össze-
gekkel együtt.

12. A pľojekt megva|ósÍtása:

A projekt megvalósításának kezdő napja: a pá|yázati kiírás napja, végső hatráľideje: 20|7. de-
cember 31.

A pénzügyi elszámolás végső hatáľideje: 2018. február 15.

A pľojekt saját fe|e|ősségľe a támogatási szeľződés megkiitése előtt a kiíľás dátumától el-
kezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzatának,, A Józsefuiáľosban mtĺködő ön-
szervezódó közö,sségek, továbbá művészek és sportolók páůyázati tźmogatásárő|,, sző|ő 712016.
(III. 03.) önkormányzati rendelete a pźůyázati felhívás me|lékletét képezi.

ApáiJyánat kiíľda a pľojekt megvalósulása a|att helyszíni ellenőrzést tarthat, mely soľán a
projekthez kapcsolódĺó dokumentumokat is e|lenőľizheti.

Budapest, 20|7. źlpri|is 13.

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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2.számű me|léklet

Budapest Főváľos
VIII. keľület

Józsefu árosi onkoľmá nv zat

P Áĺĺy Lz lĺrĺ Fpĺ,rĺÍvÁs

Jogi személyÍséggel ľendelke-
ző társada|mi és sport szeľve-
zetek, alapítványot valamint

spoľtolĺĎk támogatása

,,Spoľt pá|yázat,'

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi Önkormányzat páůyáuatot íľ ki tevékenységĺĺket
Józsefváľosban kifejtő jogi személyiséggel rendelkező táľsadalmi és sport szervezetek' alapítvá.
nyot valamĺnt Józsefuáľosban állandó bejelentett lakcímme| ľendelkező igazolt spoľtolók részé-
ľe

Páiyázat cé|jaz

A pźiyáľ;at célja, hogy az Önkormányzat segítse a spoľtolni vágyőjózsefuárosiakat, szélesítse
a szinvona|as spoľt progľamok kinźiatźtt, taľtalmas szabadidő-eltöltést kínáljon az érdeklődők
szźlmára, figyelmet fordíwa az esé|yegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre.

Páiyázat tartalma:

tos programok, tervek, események megvalósítására.

a) programszervezési (programok költségei is: pl: étkeztetés), rendezvényszervezési, tźr
borszervezési, versenyszervezési költségek, ide értve a spoľtľendezlénrrye| összefi'iggő bĹ
rói és orvosi iigyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltsé g, résnéte|i dij;
c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biĺosítása;
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|oźl|itása;
f) a máshova benyújtandő ptůytľati önľész;
g) közhasznú tevékenységgel összefü ggő k<iltségek;
h) működéssel járó költségek;
i) épiiletfelúj ítással jĺĺró költségek.

P á.try á.zők kiiľének meghatáľozása:

Jelenpá|yázati kiírás keretében pá|yánatot nýjthatnak be az a|źtbbi feltételeket teljesítők:

o Budapest Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező sportoló nevében az
aszervezet, ahol a sportoló igazo|tversenyző; vagy

. az egyesülési jogról, a közhaszrú jogállásról, valamint a civil szervezetek műk<jdéséről és
tátmogatźsától szóló 20l1. évi CLxxv. törvény hatá|ya a|á tartoző jogi személyiséggel
rendelkező társadalmi szervezet, szövetség (kivéve apártot, a munkaadói és munkavállalói
érđek-képviseleti szervezetet, a biĺosíto egyesületet), a Polgáľi Törvénykönyvríĺ| sző|ó
2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíľó alapítvány, egyesület (ide
nem értve a köza|apitváný), amennyiben tevékenységüket kizáről'ag vagy elsősorban a
VIII. kerületi lakosság érdekében végzik vagry bejegyzett székhelytik a VIII. keľület köz.
igazgatási területén van vagy bejegyzett országos vagy ľegionális szervezetÍĺk a VIII. kerü-
|et igazgatási teľĹiletén szerv ezeti e gy sé g gel ľende lkezik.

. a Spoľtľól szóló 2004. évi I. törvény 15. $ (1) bekezdésében meghatározott spoľtszervezet.

1.

,,

3.



4. Támogatás jellege:

A támogatásra rendelkezésre źů1rő keretösszeg l millió Ft. APźńyźuző źita| megpźiyźrható ma-
ximum összeg a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg. A Pźúyźnő vissza nem térítendő
tĺámo gatásban részesül.

5. Taľtalmi, formai követelmények:

Érvényesen páůyźvni a felhívásban megjelölt hatĺáridőben , a pá|yázati felhíváshoz csatolt páůyźnati
adatlap és nyilatkozat kitöltéséve| és az aľľa jogosult źfta|i a|áiĺásával lehet. A pźůyźnathoz rész|e-
tes költségtervet kell benyujtani. Az adat|aphoz az adat|apon vagy a pźůyźľ;ati felhívásban megje-
Iölt dokumentumokat, igazolásokat, nyi|atkozatokat _ amennyiben az a pá|yźnó esetében énel-
mezhető _ hiránytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásrakizźtrő|agapźiyźnatok benýjtrásĺára nyitva
álló haĹáridőn belül van lehetőség. A nem megfelęlő módon vagy nem megfelelő szerve-
zetlszemé|yáltalbenýjtottpá'|yźnatikérelmekérvénýelenek.

6. Koľlátozások:

. az elnyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Pźůyźnat tartalma) felsorolt célok el-
érésén kívül más jellegiĺ kiadásokľa;

. eBY pźiyźnő je|en pźiyźnatra egy pźiyázatot adhat be, kivéve azt az esetet, ha a szervezet
Budapest Fővĺáros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezó, a szervezetnél iga-
zolt versenyző sportoló nevében adbepáůyázatot, ebben az esetben sportolónként adható

be egy-egy pá|yánat.
. nem részesüIhet támogatásban az apźůyźnó, akinek kóztartozása áll fenn;
. a tudomásszerzéstő| számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki:

a\ atźtmogatásra benyújtottpá|yźzati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, Y d{!
b) a támogatást atźtmogatá.si szerzodésben megjelĺjlt céltól részben vagy egészben eltérő-
en használta fe|,vagy
c) Budapest Józsefuárosi onkoľmányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt kötele-
zettségét nem, vagy nem határidőľe teljesítette.

o amennYiben a páIyáző az onkormtnyzat korábbi pá|yźzata alapjrán támogatásban
ľészesült és az elszámolási kötelezettség hatarideje lejánt, újabb pźl|yázatot akkoľ
nyrij that be, ha el szĺĺmo lás át az o nkormáĺy zat elfo gadta.

. a7' onkormányzatkote|ezo fe]ladatź/- megállapodás alapján źĹvźila|ő szerződéses paľtneľ
nem nyújthat be pályázatot a megállapo dźs tárgya szerinti fe|adate||átására.

7. Egyéb feltételek:

Amennyiben a tźlmogatás állami támogatásnak minősĹil, a jelen pá|yázati felhívás a|apjźn
nyujtott támogatás csekély összegű támogatásnak minőstil, amelyet kizźrő|ag az Európai Unió
mríködéséről szóló szerzódés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-
ka|mazźsáró| sző|ő,2013. december 18-i |407lfII3ĺEU bizottsági rende|et (ril- L 352,2013.
1f.24.1.o) (a továbbiakban 1407lf013ĺEU bizottsági rendelet) szabźůyai a|apjźtn lehet nýjta-
ni. Az I407|20I3ĺEU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazonvźi-
lalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt mege|ózó két pénzügyi év során az
1407l20I3lEU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély ĺisszegiĺ támogatások bruttó támo-
gatástaľtalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 euľónak, közuti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgźútatás fejében végzó vállalkozások esetében a 100.000 euľónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407lf}I3lEU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és
(9) bekezdését is. [Az átvźitásnźů az eurőpai uniós versenyjogi értelemben vett állami tźmoga-
tásokkal kapcsolatos e|járásról és a ľegioná|is támogatási térképről sző|ő 37/2011. GII.2f.)
Korm. rendelet 35. $-a a|apjźtn kell eljárni.]

Fúzió és felvásráľlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyrijtott csekély összegiĺ
támogatást figyelembe kell venni annak meghatátozása érdekében, hory bármely, akár az űj,
akár ame1szeÍzendő váł||a|kozásnak nýjtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső hatáľt. Afüziőt vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély ösz-
szegű támogatts ezt kovetoen is jogszeľtĺ marad.



Ha egy vállalkozás két vagy több külön vá|la|kozźsraválik szét, a széwáůást megelőzően nýj-
tott csekély összegiĺ tźtmogatást az eredetileg a támogatásban részesiilő vállalkozásnak kell be-
fudni, amely elvben azonos ez'za| a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegĺĺ támogatást sa.
ját tőkéjük _ a szétvá|źts tényleges időpontjában érvényes - könyv szeľinti értéke a|apján ará-
nyosan el kell osztani azt!vźi|a|kozások között.

Az I407lf013lEU bizottsági rendelet a|apján nyujtott csekély összegiĺ támogatĺás az Európai
Unió működéséről sző|ő szerződés 107. és 108. cikkének az á|ta|ános gazdasági érdekű szol-
gáltaŁást nýjtó vállalkozások szźtmźra nyujtott csekély ĺisszegiĺ támogatásokra való alkalma-
zásźrő| sző|ő,2012. ápri|is 25-i 360/Z0I2/EU bizottsági rendeletnek (ril, L I74,,20|f .4.f6.,
8. o.) megfelelően nyijtott csekély összegiĺ támogatással a 360/f01'2lEU bizottsági rendelet-
ben meghatározott felső hatĺárig halmozhatő. Az |407ĺ20|3lEU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegÍĺ támogatás más csekély összegiĺ támogatásokról szóló rendeleteknek megfele-
lően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/20|3/EU bizottsági rendelet 3. cikkének
(2) bekezdésében me gh attr ozott fe l ső határi g halmozh ató.

A csekély ĺisszegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozáłsźtban nýjtott állami támoga-

. tással, ha a tĺímogatások halmozása tullépi bĺáľmely csopoľtmentességi rendeletben vagy a BĹ
zottság által elfogadotthatfuozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozó-
an r ö gzített maximál i s intenzitást vagy ö s sze get.

A támogatotĺnak az 1407ĺ20I3ĺEU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-
vételével _ az ot1 meghatźrozott feltételek teljesítésének megállapitására alkalmas módon _
nyilatkoznia kell a részéľe a támogatás odaítélésének évében és az ań mege|óző két pénzügyi
évben nyuj tott c s eké ly ö s sze gĺĺ tám o gatások tźlmo gatástartal mĺáľó l.

A támogatott_ az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételéve| - a
támogatást nem hasznáIhatja az L407l2013lEU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésé-
ben meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá _ az 1407/20l3lEU bizottsági rendelet
3. cikk (2)bekezdésének megfelelően _ közuti kereskedelmi źlrufixarozás ellenszolgáltatás fe-
jében töľtén ő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

Kizárt ágazatoW tevékenysé gek :

a) a |04lf000lEK tanácsi rendelet hatźůya a|átartozó, aha|ászati és akvakultura ägazatbante-
vékenységet végző vállalkozásoknak nyrijtott Ĺámogatás;
b) amezogazdasági termékek elsődleges teľmelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásźna| foglalkozó vállalkozások
támogatása, amennyiben:
ca) a tĺámogatás összege az e|sődleges termelőktő| beszerzett vagy az érintett vállalkozások ál-
ta|forga|mazott ilyen teľmékek áravagy mennyisége a|apján kerül r<igzítésre' vagy
cb) a támogatźs az elsőđleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától fiigg;
d) harmadik oľszágokba vagy tagźi|amokba iľányuló expoľttal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogatása, nevezetesen az exportá|t mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és
mÍĺködtetéséhezvagy expoľttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belft'ldi áruhaszná|atához kötött támogatás;
f) akoztlti kereskede|mi árufuvarozást ellenszo|gá|tatás fejében végzó vál|alkozások számára
nýjtott támogatás teherszállító járművek megvásárlás áta |3 . cik:k (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, va|amint az
1407/f0|3/EU bizottsági rendelet a|ka|mazásánakhatá|ya a|átartoző ágazatokban egyarźnt
végez tevékenységet az 1407ĺ20l3lEU bizottsági rendelet szabźiyait csupán ez utóbbi źąazatra
vagy tevékenységĺe tekintettel nyujtott támogatásokĺa kell alkalmazni _ feltéve, hogy a támo-
gattst nýjtó megfelelő eszkozökkel biĺosítja _ úgymint a tevékenységek szétvźl|asztásavagy
a költségek megkülönbö ztetése -, hogy a rendelet hatá|ya alő| kizárt ágazatokban végzett tevé.
kenységek nem részesü|nek az 1407/20|3lEU bizottsági rendelet szerinti csekély ĺisszegiĺ tá-
mogatásban.
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Atźtmogatáshoz kapcsolódó iľatokat az odaité|ést követő 10 évig meg kell őrinli, és a támoga-
tást nyujtó ilyen iráný felhívása esetén a támogatott köteles azokatbemutatni.

8. Előnyben ľészesĺĺl aPá.ilyáľzőz

A páůyźnatok elbíľálása során előnyben részesii| az aPályźnő, aki állami, önkormányzati tá-
mogatásban nem részesiilt, nincs szponzori szerzódése és az önkormźnyzati feladatokhozkap-
csolódó tevékenységet folýat, illetve az a Páůyźnó, aki a pá|yázati célokban megfogalmazott
feladatokhoz onrészt is bizosít.

9. Infoľmáció kéľhető:

dľ. Maracskó Brigitta (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási lJgyosztźůy Humánkapcsola-
ti lroda) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2194, e-mail:
maracskob@jozsefuaros.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfő: 13.30-18.00 óra, Szerda: 8.l5-16.30
óra, Péntek: 8.l5-11.30 óra

10. A pátyázat benyrújtásának módja' hiánypótlás:

A teljes pźiyźr;ati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő
címre és foľmában személyesen eljuttatni:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi Polgáľmesteri Hivatal Tĺámpont 1082 Bp.' Baľoss
u. 63.-67. fszt. Hétfő: 8.15-l8.00, Kedd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-16.30' Cstitöľtök: 8.15-
16.00, Péntek: 8.15-13.30. A borítékon fel kell ttintetni: ,,Spoľt páłlyánat,,

A személyes beadás legkésőbbi időpontja: 20t7. áryril'is 28. 13.00 óľa.

A projekt adatlapja sem foľmájában' sem tartalmában nem változtatható. Hiánypótlás: kizźrő-
|ag a pá|yázatok benýjtÁsára nyitva á||ő hatźtridőn belül van lehetőség, azaz f0I7 . átpri|is 28-
án, 13.00-ig.

11. Infoľmációlkaz értékelésľőlo értesítésľől, szeľződésktitésľől' elszámolásľól:

A beérkező pźiyźuatok nyilvántaľtását, formai értékelését Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási LJgyosztáiy Humánkapcsolati hodáj a végzi. A pá|yźnatokól a kiíró legké-
sőbb 20l7. május 28-ig dönt a formai és tartalmi szempontok figyelembevételével. A dtintés
ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésről a döntést kĺjvető l0 napon beliil értesíti
apźiyázőt.

A kiíró támogatási szerzodést kot apźiyźnati ĺisszegben részesülő pźiyźnők.kaL amelyben sza-
bá|yozásra keľül a tĺámogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőľe
történő aláíľt visszaktildése a támogatás átutalásának a feltétele. A kiíró a támogatások utalását
követően a józsefuáľosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ a hatályos jogszabályok szerint _
közzéteszi a támogatottak jegyzékét az e|nyert támogatási összegekkel egyĺ'itt.

|2. A pľojekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának kezdő határideje: a pá|yźnati kiírás napja, végső hatźrideje: 20|7 .

december 31.

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2018. febľuár l5.

A pľojekt saját felelősségľe a támogatási szeľződés megktitése előtt a kiíľás dátumától el-
kezdhető.

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkoľmányzatának,, A Józsefuárosban műktjdő ön-
szęrveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pá|yźnati támogatásáról'' szó|ó 7120|6.
(III' 03 . ) önkoľmányzati rendelete a pá|y ázati felhívás mellékletét képezi.

Apáiyánat kiíľója a pľojekt megvalĺósulása a|att helyszíni ellenőľzést tarthat, mely soľán a
pľojekthez kapcsolĺídó dokumentumokat is e||enőľizheti.

Budapest, 20|7. átpril'is 13.

Dľ. Kocsis Máté
poIgármester



3. számú me|léklet

PÁĺĺyĺzĺrlFnlnÍvÁs
Budapest Főváľos

VIII. keľület
Józsefvárosi onkormá nv zat

E gyházako egyházi szew eze-
tet egyházi a|apítványok

támogatása

,,Egyhá.zipáiyáłzať,
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzatpáiyárzatotíľ ki tevékenységĺiket

Jĺózsefvárosban kifejtő egyhánategyházi szeľvezetek' alapítványok ľészéľe

1. Pá|yńzĺt cé|jaz

A pźiyźnat elsődleges célja, hogy a Józsefuárosban míĺködó egyházak, egyiĺlźni szervezetek,
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellá-
tó, kulturális pľogľamszervezó, valamint az egészségügyi, köznevelési, ryermek és ifiúsági fe-
ladatokról való gondoskodásukat, kiilönös tekintettel az idősekkel kapcsolatos progÍamokra,
az esé|yegyenlőségľe való törekvést segítő tevékenységekre és a roma fe|zárkónatást cé|ző
kezdeményezésekre, illetve kiemelten hozzźýáru| a kerületben ta|á|hatő épĹiletál|omány felújĹ
tásához.

2. Páiyánattaľtalma:

tos progľamok' tervek, események megvalósíLágiyl az'z'a|, hogy az elnyerhető és elnyert
<isszeg 25 %o-áLt, vagy ha a maximálisan elnyerhető tźtrnogatźlsi összegnél kevesebb a meg-
pźůyá.z'ott összeg, abban az esetben a megpźiyázott összeg 25%-át az a|ábbi célok valame-
lyikére kel| felhasználni:
- tátboroztatás
- ľendezvény megtaľtása
- kulfurális programok szervezése, lebonyolítása

a) progľamszervezési (a pľogľamok költségei is: pl. étkeztetés), rendez-ĺényszervezési, tźlbor-
szervezési, versenyszervezési költségek, ide érŃe a sportrendezvénnye| összefüggő bíľói és
orvosi tigyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) eszközbe szerzés, eszközfelúj ítás;
d) rendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biĺosítása;
e) kiadványok, elektronikus és íľott szakmai sajtóanyag előállítása;
f) a máshova benýjtandő pá|yźzaÍi ö,nĺész;
g) közhasznú tevékenységge| összefüggő költségek;
h) mtíködéssel járó költségek;
i) épület-felújítással jaró költségek.

3. P á.tryázók köľének meghatáľozása:
Je|en pźiyźnati kiírás keretében pá|yázatot nyújthatnak be az a|źlbbi feltételeket teljesítők:

o a lelkiismeľeti és vallásszabadságľól sző|ő 20|1. évi CCu. tö'rvény rendelkezései alapján
egyháznak minősülő szerv ezetek, v agy

o a Polgári Törvénykönyvről szőlő20|3. évi V. törvény a|apjáll létľejött, jogi személyiségge| bĹ
ró a|apítllány, egyestilet (ide nem értve akoza|apitváný),
amennyiben tevékenységüket kizźlrő|ag vagy elsősoľban a VIII. kerületi lakosság éľdekében
végzik vagy bejegyzett székhelyük a VIII. keľület közigazgatási területén vaľ.vagy bejegyzett
oľszágos vagy regioná|is szervezetĺik a VIII. kertiletigazgatási területén szervezeti egységgel
rendelkezik.
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4.

3.

Támogatás jellege:
A támogatásra rendelkezésre źi|ő keretösszeg 5 millió Ft. A PáMzó źita| megpźiyźnható ma-
ximum összeg a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg. A Páiyźnő vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

Ą pá.tryázat taľtalmi, formaĺ követelményei:
Eľvényesen pźůyźuni a felhívásban megjelölt hataridőben, a pźůyźzati felhíváshoz csatolt pá-
|yáaati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult á|tali a|źLirźLsával lehet. A pźiyá-
zathoz részletes költségtervet kell benyujtani. Az adat|aphoz az adat|aponvagy apá|yźuati fe|-
hívásban megjelö|t dokumentumokat, igazo|ásokat, nyilatkozatokat - amennyiben az apźůyá-
zó esetében émelmezhető - hiánýalanul be kell csatolni. Hiánypótlásrakizáró|agapá|yázatok
benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség. A nem megfelelő módon vagy nem
megfelelő szervezet/személy által benyujtottpźůyźz;ati kérelmek érvénýelenek.

KoľIátozások:
. aZ elnyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Pźiyázat taĺta|ma) felsorolt célok el-

érésén kívül más jellegű kiadásokra;
. egY pźůyěző je|enpźůyźuatraegy pźůyźzatot adhat be;
. nem részesülhęt támogatásban az apá|yáző' akinek kóztartozźsa áll fenn;
. atudomásszerzéstő| szźmitott két éven belĺil nem ľészesülhet támogatásban az aki:

a) a támogatásra benyújtott pá'|yázati dokumentációjában lényeges körtilményről, tényről
valótlan vagy ham i s adatot szo|gá|tatott, Y d5!
b) a támogatást a tamogatási szerződésben megjelölt céltól ľészben vagy egészben eltérő-
en használta fel, vagy
c) Budapest Józsefuárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt k<jtele-
zettségét nem' vagy nem határidőre teljesítette.

. źtmennyiben apźiyazőaz onkoľmtnyzatkorábbi páIyazataaIapjźntámogatásban
ľészesült és az e|szźtĺrlolási kĺjtelezettség hataľideje |ejáĺt' újabb pá|yazatot akkor
nýjthatbe,haelszĺímolásátazoĺtkormźnyzatelfogađta.

. az onkormányzat kötelező fe|adatźfi megállapodás alapján źÍvźú|a|ő szerzőđéses paľtner
nem nýjthat be pźiyźaatot a megállapo dás tfu gya szerinti fe|adatel|átásáĺa;

Egyéb feltételek:
Amennyiben a tźtmogatás állami támogatásnak minősül, a jelen pá|yázati felhívás a|apján
nyujtott támogatás csekély összegíĺ támogatásnak minősül, amelyet kizźrő|ag az Európai Unió
míĺködéséről szóló szerződés 107. és l08. cikkének a csekély összegű támogatásokra való al-
ka|mazźsáről szóló, 2013. december 18-i 1407/2013lEU bizottsági ľendelet (ril- L 352,2013.
12'f4' 1.o) (a továbbiakban 1407l20|3lEU bizottsági ľendelet) szabá|yai a|apján lehet nyijta-
ni. Az 1407|20I3ĺEU bizottsági renđelet 2. cikk (2) bekezdése szeľinti, egy és ugyanazon vál-
lalkozás részére a folyó pénzugyi évben, valamint az azt mege|őző két pénzügyi év során az
I407|20|3/EU bizottsági rendelet a|apjźn odaítélt csekély összegiĺ támogatások bruttó támo-
gatástaľtalma tagźi|amonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közuti kereskede|mi
átrufuvarozźtst ellenszolgá|tatás fejében végzó vállalkozások esetében a 100.000 eurónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407l2013lBv bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és
(9) bekezdését is. [Az źná|tźsnźi az eurőpai uniós versenyjogi értelemben vett ál|ami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/20|1. (III.2f.)
Koľm. rendelet 35. $-a alapján kell eljámi.]

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegĹĺ
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az űj,
akár a me5szerzendő vá||a|koz'źtsnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső hatrárt. A füziőt vagy felvásár|ást mege|ózően jogszeriĺen odaítélt csekély ösz-
szegű támogatźs ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vag;ĺ több külön vállalkozásľa válik szét, a széwá|ást megelőzően nýj-
tott csekély összegű támogatást az eredeti|eg a támogatásban ľészesülő vállalkozásnak kell be-
tudni, amely elvben tzonos azza| a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvá||alta. Ha eľre nincs lehetőség, a csekély összegiĺ támogatást sa-

6.

t2



ját tőkéjtik _ a szétvźL|ás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti énéke a|apjźn arźr
nyosan el kell osztani aztĄ vá||a|kozások között.

Az |407/20I3/EU bizottsági ľendelet a|apján nýjtott csekély összegíĺ támogatás azEurőpai
Unió miÍködéséről szó|ó szerzódés l07. és 108. cikkének az á|talźnos gazdasáryi éľdekű szol-
gźitatást nyujtó váIlalkozások szźtmára nýjtott csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zźsźrő| szó|ő,20L2. április 25-i 360/20I2ĺEU bizottsági rendeletnek (til- L I|4.,20|2.4'26.,
8. o.) megfelelően nffitott csekély összegÍĺ támogatással a 360/20|2lEU bizottsági ľendelet-
ben meghatźtrozott felső határig halmozhatő. Az I407|20|3/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatás más csekély összegíĺ támogatásokról szóló rendeleteknek megfele-
lően nyrijtott csekély összegiĺ támogatássa| az I407l20l3lEU bizottsági rendelet 3. cikkének
(2)bekezdésébenmeghatározottfelsőhatárighalmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozźsában nyujtott állami támoga-
tással, ha atámogatások halmozása tullépi bármely csoporfmentességi rende|etben vagy a BĹ
zottság által elfogadotthatźrozatban az eĐĺes esetek meghatźtrozott körülményeire vonatkozó-
aĺ rogzitett maximális intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az 1407/2013ĺEU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-
vételével _ az ott meghatźrozott feltételek teljesítésének megállapitásfua alkalmas módon -
nyilatkoznia kell a ľészére a támogatás odaítélésének évében és az azt mege|óző két pénzügyi
évben nýjtott csekély összegiĺ támogatások támo gatástartalmáról.

A támogatott_ az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (f) bekezdésének kivétęlével - a
tźtmogatást nem haszná|hatja az I407/20|3/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésé-
ben meghatźrozott kivéte|ek szerinti célokra, tovźtbbá_ az I407|2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2)bekezdésének megfelelően _ közuti kereskede|mi árufuvarozás ellenszolgáltatás fe-
j ében tĺiľtén ő v é gzése cé lj ábó l teher szá'||ítő j ármű v ásźr|ásár a.

Kizátrt ágazatoU tevékenysé gek :

a) a 104l2000/EK tanácsi rendelet hatźiya a|á tartoző, a ha|ászati és akvakultura ágazatban te-
vékenységetvégzóvállalkozásoknaknýjtotttámogatás;
b) amezógazdasági termékek elsődleges termelésével fogla|kozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazźsźna| foglalkozó vállalkozások
támo gatása, amennyiben :

ca) atźtmogatás tisszege az elsődleges termelőktőlbeszerzettvagy az érintett vállalkozások ál-
ta| forga|mazott ilyen termékek ttravagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától fiigg;
d) harmadik országokba vagy tagái|amokba irányuló exporľtal kapcsolatos tevékenységek tá-
mogatása, nevezetesen az exportá|t mennyiségekhez; éľtékesítési hálózat kia|akitásĺĺhoz és
működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmeri'ilő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az impoľt áruk helyett belfiildi áruhasznáLatához kötött támogatás;
f) a közuti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzo vállalkozások számára
nýjtott tamogatás teherszállíto jrármíĺvek megvásárlásźraf3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, va|amint az
I407/20I3/EU bizottsági rendelet a|ka|mazásánakhatá|ya a|á tartoző áęazatokban egyaránt
végez tevékenységet az |407 l2013/EU bizottsági rendelet szabźiyait csupán ez utóbbi ágazatra
vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazĺi _ feltéve, hogy a támo-
gatást nyujtó megfelelő eszközökkel biztosítja_ úgymint a tevékenységek szétvá|asztásavagy
a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatá|ya a|ő|kizárt ágazatokbanvégzetttevé-
kenységek nem részesü|nek az I407/f013lEU bizottsági rendelet szerinti csekély összegiĺ tá-
mogatásban.

Atámogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaíté|ést követő l0 évig meg kell órizni, és a támoga-
tást nyujtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.
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8. Előnyben ľészesiĺl aPáiyázőz
A pá'|yázatok elbírálása során előnyben részesti| az aPályázó, aki önkormźnyzati támogatźs-
ban nem részesült, nincs szponzori szerzódése és az önkormrányzati fe|adatokhoz kapcsolódó
tevékenységet folýat, illetve az a Pźůyázó, aki a páůyźzati célokban megfogalmazott fe|ada-
tokhoz önrészt is biztosít.

9. Információ kéľhető:
dr. Maracskó Brigitta (Polgáľmesteri Hivatal HumánszolgźůtatäsilJgyosztźůy Humánkapcsola-
ti Iroda) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. emelet 323 szoba, telefon: 459-f194, e-mail:
maracskob@jozsefuaros.hu Ügyfélfogadási ľend: Hétfő: l3.30-18.00 órą Szeľda: 8.15-16.30
óra, Péntek: 8.l5-1l.30 óra között.

10. A páIyázat benyújtásának módja' hiánypótlás:
A teljes páiyźnati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő
címre és foľmában személyesen kell eljuttatni:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baross
u. 63.-67. fszt. Hétfr: 8.15-18.00, Kedd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-16.30, Cstitörtĺjk: 8.15-
l6.00, Péntek: 8.15-13.30. A boľítékon fel kell ttintetni: ,,Egyházipáůyá.zat',

A személyes beadás legkésőbbĺ ĺdőpontja: 2017. ápri|is 28. 13.00 óľa.

A projekt adatlapja sem formájában' sem tartalmában nem változtatható. A csatolandó mellék-
leteket személyesen papír-alapon kell lezárt borítékban benyújtani. Hiánypótlás: kizárő|ag a
pá|yázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség, azaz 20|7. źpri|is 28-án
13.00-ig.

11. Infoľmáciőkaz éľtékelésľől, értesítésľől,szerződésktitésľől, elszámolásľó|:
A beérkező páůyźzatok nyilvántartását, formai értékelését Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási IJgyosná|y Humánkapcsolati Irodáj avégzi. Apályźaatokľól a kiíró legké-
sőbb 2017. május 28-ig dönt a foľmai és taľůalmi szempontok figyelembevételével. A döntés
ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésről a döntést követő 10 napon belül éľtesíti
apá|yázót.

A kiíró támogatási szerződéstkötapźiyárati összegben részesülő pźiyźnől.&aL amelýen sza-
bá|yozäsra kerül a tĺámogatás felhaszrálásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre
történő aláíľt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele.
A kiíró a támogatások utalását követően a jőzsefvárosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ aha-
tályos jogszabályok szerint _kózzéteszi atámogatottakjegyzékétaze|nyerttámogatási össze-
gekkel egytitt.

12. A projekt megvalĺósítása:
A projekt megvalósításának kezdő hataľideje: a pá|yźzati kiírás napja, végső határideje: 20|7 .

december 31.
A pénzügyi elszámolás végső hatáľideje: 2018. február 15.

A pľojekt saját felelősségľe a támogatáłsĺ szeľződés megktitése előtt a kiírás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatźnak,, A Józsefuárosban miĺködő ön-
szervezodo közĺisségek, továbbá művészek és spoľtolók páiyáľ;ati támogatäsáról'' szóló 7/20|6.
(III.03.) önkoľmányzati rendelete a pá|y ázati felhívás mellékletét képezi.

A'pá|yánzt kiíľója a pľojekt megvalósulása alatt helyszíni e||enőľzést tarthat, mely soľán a
pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat ĺs ellenőľizhetĺ.

Budapest, 2017 . ápri|is 13,

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Ą. ĺ,- ' *eJtźLlO{

Budapest Főváros
VIII. keľület

PÁr,yÁz.ł'ľr FBlrĺÍvÁs
Jĺózsefváľosban műkiidő helyi
nemzetiségĺ tinkoľmány zatok

támogatása

,,Nem zetisé gi pá|y ázat,,
Budapest x.őváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzztpá,/lyánatot ír kĺ Józsefuáľosban

műktidő helyi nemzetiségi iinkoľmányzatok ľészéľe

1. Pár|yánat cé|jaz
A pźiyánat elsődleges célja, hogy a Jőzsefvźtosban működő nemzetiségi önkoľmányzatok tźr
mogatáshoz juthassanak, amely segíti további közösségszervezo, szociális ellátó, ku|turális
pľogramszervezó' valamint az egészségtigyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokĺól va-
ló gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programokĺa, a hagyomány-
órző és az esé|yegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekľe, valamint a nemzetiségek
jogairól szől'ő2011. évi CLXXIX. törvény alapján ktjtelező és önként vállalt feladatait.

2. Pá|yárzattaľtalma:

latos pro gramok, tervek, események megvalósításáľa.

a) program költségei: programszeľvezési, rendezvényszervezési, táborszervezési, versenyszer-
vezési költségek, ezek bonyolítási költségei, programokhoz kapcsolódó egyéb költségek pl.
biztosítási, benevezési dij,pźiyźnati dij; utaztsi költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) pľogramokhoz kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés;
d) ľepľezentációs költségek, valamint ahoz-zá kapcsolódó adó és járu|ékfizetési kötelezettsé-
gek;
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|óźi|itźsa;
f) a máshova benyújtandó pźůyźnati ĺinľész;
h) a jelen pályázatikiírás 1. pontjában meghatározott céllal összefiiggő egyéb Budapest Jó-
zsefuáľosi onkormányzat és apźůyźuő nemzetiségi önkormányzat között fennálló megállapo-
dás részét nem képező eszkozbeszerzésre, eszközfelújításra fordított költség.

3. Páiyánőkkiiľének meghatáľozása:
Je|en pźiyźnati kiírás keľetében pźúyźzatot nyújthatnak be a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

évi CLXXIX. törvény alapjĺán létrehozott, Józsefuárosban mÍĺködő helyi nemzetiségi önkor-
mányzatok. A nemzetiségi önkoľmányzatok önállóan és tĺjbb nemzetiségi önkormányzat kö-
zösen megvalósítandó programok, tervek, események megvalósítására is pá|yázhatnak.

4. Támogatás jellege:
Atámogatźtsra rendelkezésre á||ő keretösszeg 5.807.000.- Ft. APźůyźuő źůta| megpá|yźvhatő ma-
ximum összeg a támogatásľa rendelkezésľe álló keretösszeg. A Páiyáző vissza nem térítendő tá-
mogatásban részestil.

q. A' pá.Jyázat taľtalmi, foľmai követelményei:
Ervényesen pá|yźuni a felhívásban megjelölt határidóben, a pźiyánati felhíváshoz csatolt pá|yázati

adatlap és nyilatkozat kitöltéséve| és az arra jogosult źúta|i a|źirásáva| lehet. A páiyázathoz részle-
tes k<ĺltségteret kell benyújtani. Az adat|aphoz az adat|apon vagy a pályázati felhívásban megjeltilt
dokumentum okat, igazo|ásokat' nyi|atkozatokat - amennyiben az a pá|yźző esetében éĺte|mezheto
_ hiánvtalanul be kell csato|ni.
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Hiánypótlásrakizźrő|ag a pá|yázatok benýjtásźtra nyiwa álló hatláridőn belül van lehetőség. A
nem megfelelő módon vagy nem megfelelő szervezetJszemély által benyújtott pźůyázati kérelmek
érvénytelenek.

6. Koľlátozások:
o az e|nyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Pźůyázat tartalma) felsorolt célok eléré-

sén kív[il más jellegű kiadásokra;
. eW pźúyáző önállóan és más nemzetiségi önkormányzattal közĺjsen egy-egy páilyźzatot ad-

hat be, úgy hogy ugyanaÍTa a támogatási célra csak 1 pá|yźnatadható be;
. nem részesülhet támogatásban az a pźiyázó' akinek konartozźsa áll fenn;
o a fudomásszeľzéstől szźtmitott két éven beltil nem részesülhet támogatásban az aki:-

a) a támogatásra benýjtott páiyázati dokumentációjában lényeges köľülményről, tényról
valótlan vary hamis adatot szolgáltatott,Y?gY
b) a támogatást a tamogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő-
en használta fel, vagy
c) Budapest Józsefuárosi onkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt k<jtele-

zettségét nem' vagJ nem határidőre teljesítette.
o ameÍrnYiben a páIyźnő az onkoľmányzat korábbi pá|yźnata a\apjźn tĺĺmogatásban

részesült és az e|szźlmolási kĺjtelezettség hatĺĺľideje tejźrt, újabb pá|ytuatot akkor
nyúj that be, ha el s zámo lás źt ąz Önkormźny zat elfo gadta.

. az onkormányzat köte|ező fe|adatát megállapodás alapján ź.ŕvźi|a|ő szerződéses partner
nem nyújthat bepáiyźľ:atot a megállapodźstálrgya szerinti feladatellátásara;

7. Egyéb feltételek:
Amennyiben a tátmogatás állami tźtmogatásnak minősül, a jelen pźiyázati felhívás a|apjáln

nyujtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizźrő|ag az Európai Unió
működéséľől szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegiĺ támogatásokľa való al-
ka|mazźsáről szóló, 2013. december 18-i |407|20I3/EU bizottsági rendelet (ril- L 352,f0I3.
|2.24. 1.o) (a továbbiakban I407/2013ĺEU bizottsági rendelet) szabźůyai a|apján lehet nyujta-
ni. Az1407lflI3lEU bizottsági rendelet 2. cikk (2)bekezdése szeľinti, egy és ugyanazonvźi.
la|kozás részére a folyó pénnigyi évben, valamint az azt megelőző két pénzngyi év során az
1407l20I3lEU bizottsági rendelet a|apjźn odaítélt csekély <isszegÍĺ támogatások bruttó támo-
gatástartalma tagźi|amonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közuti kereskedelmi
źnfilvarozäst ellenszolgźitatás fejében végző vállalkozások esetében a 100'000 eurónak meg-
felelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/f}I3tEU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és
(9) bekezdését is. [Az źLNźL|tźLsnáll az eurőpai uniós versenyjogi éľtelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljáľásról és a regionális támogatási térképról sző|ő 37/20I|. QII.2f')
Koľm. rendelet 35. $-a alapján kell eljĺáľni.]

Ftizió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni anĺrak meghatározása éľdekében, hogy bármely, akár az űj,
akźr a megszeľzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegiĺ tátmogatás meghaladja.e a
vonatkozó felső határt. Afüziőtvary felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély ösz-
szegĹĺ támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vá||a|kozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a széwźiást megelőzően nyúj-
tott csekély összegű támogatást az eredeti|eg a támogatásban részesülo vźi|a|kozźtsnak kell be-

fudni, amely elvben azonos azza| a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással tá-

mogatott tevékenységeket átvái|alta. Ha eľre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást sa-
ját tőkéjük _ aszétyá|ás tényleges időpondában érvényes - könyv szerinti értéke a|apján arźr
nyosan el kell osztani az űj v á||alkozások között.

Az |407l20I3lEU bizottsági rendelet a|apján nyujtott csekély cĺsszegíĺ támogatás azEurőpai
Unió mĹĺködéséľől sző\ő szerződés 107. és 108. cikkének azá|ta|ános gazdasági érdekű szol-
gá|tatást nyújtó vállalkozások szźtmára nyujtott csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zźsźrő| sző|ő,20|2. ápľilis 25-i 360l20If/EU bizottsági rendeletnek GII- L 1I4.,20|f .4.26.,

8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatássa| a 360l201flEU bizoÍtsági rendelet-
ben meghatározott felső határig halmozhatő. Az I407/f0|3lEU bizottsági rendelet szeľinti
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokľól szóló rendeleteknek megfele.
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lően nyújtott csekély összegű támogatássa| az I407|20I3/EU bizottsźryi ľendelet 3. cikkének
(2)bekezdésébenmeghatźlrozottfelsőhaĹárighalmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásábaĺr
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozźsában nyujtott állami támoga-

tással, ha a támogatások halmozása tullépi bármely csoportmentességi ľendeletben vary a Bi-
zottság által elfogadotthatźrozatban az egyes esetek meg]latärozott körülményeire vonatkozó-
an r ö gzitett maximál i s intenzitást vagy ö s sze get.

A támogatottnak az I4O7lfol3lBu bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-
vételével _ az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítłísára alkalmas módon _

nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt mege|ózo két pénziigyi
évben nýjtott csekély összegiĺ támogatások tźtmogatástaľtalmáról.
A támogatott_ az I407/2013/EU bizottsági rendelet l. cikke (2)bekezdésének kivételével - a
támogatást nem haszná|hatja az I407lf013ĺEU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésé-

ben meghatärozot kivételek szerinti célokra, továbbá _ az 1407/f0l3lEu bizottsági rendelet

3. cikk (2)bekezdésének megfelelően _ közúti keľeskedelmi árufuvarozás ellenszolgźůtatás fe-
jében töľtén ő v égzése céljából teherszállító jármu vásáľ|ásźra.

Kizárt ágazatoU tevékenysé gek :

a) a I0412000/EK tanácsi rendelet hatá|ya a|átartoző, aha|źszati és akvakultura ágazatbante-
vékenységet v égzo vállalkozásoknak nyujtott tamogatás;
b) amezőgazdaságiteľmékek e|sődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezógazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásźtva| foglalkozó vállalkozások
ttĺmo gatása, amennyiben :

ca) a támogatás összege az e|sődleges termelőktő|beszerzettvagy az érintett vállalkozások ál-

tal forgalmazott ilyen termékek źravagy mennyisége a|apján kerül rĺigzítésre' vagy
cb) a támogatás az e|sődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától fiigg;

d) haľmadik országokba vagy tagźi|amokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tá-

mogatása, nevezetesen az exportá|t mennyiségek'hez; értékesítési hálózat kialakításához és

működtętéséhezvagy expoľttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások-
hoz közvetlentil kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belft'ldi ánuhaszná|atÄhoz kötött támogatás;

f) a közuti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára
nffitott tĺámogatás teheľszállító járművek megvásárlásáraf3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, va|amint az
|407lfo|3lEIJ bizottsági rendelet a|ka|mazásźnakhatáiya a|á tartoző ágazatokban egyańnt
végez tevékenység et az 1407 /f0 l 3/EU bizottsági rendelet szabáůyait csupán ez utóbbi ágazatra

vagy tevékenységre tekintettel nyujtott tamogatásokra kell alkalmazni - feltéve, hogy a támo-

gatást nýjtó megfelelő eszközökkel biztosítja - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy
a köttségek megkülönb<ĺztetése -, hogy a rendelet hatá|ya a|ô|kizárt źryazatokbanvégzet1tevé-
kenységek nem részesü|nek az 1407/20I31EU bizottsági rendelet szeľinti csekély összegÍĺ tá-

mogatásban.

Atźmogatźlshoz kapcsolódó iratokat az odaitélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a tĺámoga-

tást nyujtó ilyen iľányú felhívása esetén atámogatott köte|es azokat bemutatni.

Előnyben részesÍil az a P á|y ázó' amely:
A pźł|yźaatok elbírálása soľán előnyben ľészesül az aPtt|yáző, aki az ĺinkoľmányzati feladatok-

hoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a Pźiyánő, aki a pźůytľati célokban megfo.
ga|mazott feladatokho z onr észt is b i ztosít.

Információ kéľhető:
Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgármesteľi Hivatal Humánszolgá|tatási Ügyosĺály Humán.
kapcsolati lroda) Bp., VIII. Baross u.63-67.III. emelet 325. szoba, telefon: 459-fI30, e-mail:

bodorg@jozsefuaros.hu. Ügyfétfogadási ľend: Hétfb: 13.30-18.00 őra, Szerda: 8.15-l6.30
óra. Péntek: 8.15-1 1.30 óra kozött.

9.
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10. A pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás:
AieljLs pá|yźz,ati dokumentáciőtmagyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő

címre és foľmában személyesen kell eljuttatni:

Budapest Fővríľos VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baľoss
u. ei.-sl. fszt. Hétfo: 8.15-l8.00, Kedd: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-16.30, Csiitörtök: 8.l5-
16.00, Péntek: 8.15-13.30. A boľítékon fel kell ttintetni: ,,NemzetÍségipá.Jyázat,,

A személyes beadás legkésőbbi időpontja: f0|7. áryri|is 28. 13.00 óľa.
A projekt adat|apjasem formájában' sem taľtalmában nem változtatható. A csatolandó mellék-

leteket személyesen papír-alapon ke|| |ezárt borítékban benýjtani.

Hiánypótlás: kizźĺrőlag a pźiyźnatok benyujtására nyiťva álló hataľidőn belül van lehetőség,

azaz 2017 . április 28-rán 13.00-ig.

11. Infoľm áciők az éľtékelésľől, éľtesítésľ ő|, szerződéskötésľől, elszámolásról:
A beérkező pá|yáuatok nyi|vźntartźtsát, formai étékelését Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáj avégzi. Apźiyźu;atokról a kiíró legké-

sőbb 2017. május 28-ig dönt a formai és taľtalmi szempontok figyelembevételével. A diintés

ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésról a döntést követő 10 napon belül értesíti

apźiyźnőt.

A kiíró támogatási szerződést köt apá|yázati összegben részesülő pźiyázókkal amelyben sza-

bźt|yozősra kerül a tźtmogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek hatáľidőrę

töľténő aláíľt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele.

A kiíró atáqogatźsok utalását követően a józsefuárosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ aha-
tályos jogszabályok szerint _közzéteszi a támogatottak jegyzékét az e|nyert támogatási össze-

gekkel egyĹitt.

12. A pľojekt megvalósítása:
A projekt megvalósításanak kezdő hatĺárideje: a páiyźzati kiírás napja, végső határideje: 2017 .

december 31.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2018. február 15.

A projekt saját felelősségľe a támogatási szeľződés megkiitése előtt a kiíľás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Föváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormĺínyzatźnak,, A Józsefuarosban míiködő on-

s,"*e,őđó közĺisségek, tovźtbbá miívészek és sportolók pá|yźnati tźmogatásárő|,, sző|ő 712016.

(III.03.) önkormányzati rendelete a pá|yázati felhívás mellékletét képezi.

A'páł|yázatkiíľója a pľojekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőľzést taľthat, me|y során a
pľojekthez kapcsolódĺó dokumentumokat is ellenőrizheti.

Budapest, 2017. április 13.

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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