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Képviselő-testülete számár a

íú

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi iilés időpontja:2011. október 20. . sz. napirend

Táľgy: Turisztika i pá.ly ánat

A napirendet lyĘzárt ülésen ke|l tárgya|ni, a döntés elfogadásźlhoz egyszenĺ/minisĺtętt
szav azattöbb sé g sziiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X /
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Határ ozati iav as|at a bizottsilg sz6mőt a:

A Vĺárosgazdálkodasi és Pénztigyi Binttsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testtiletnek az e|óteriesztés mestáľsyalását.

Tiszte|t Képviselő.testiĺlet!

Józsefriĺrosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete 5|g/2o|0. (XII.2g.) sz.határozatźtban döntött

arról, hogy az építményadőt, a telekadót, és az idegenforgalmi adót a Budapest Főváros VIII'
keriilet Józsefuárosi Önkormányzat miĺködteti, az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséľől

szó|ő 57 /20l 0. (XII.30.) önkormányzati rendeletet megalkotta.

A HTv. 20II. januźr l-jétől hatályos rendelkezési a|apjän az idegenforgalmi adó mértékének

felső határa személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. A bevezetésre keriilt új

adórendeletben a töľvényi felső határ va|orizźtciőva| megemelt méľték 431

Ft/ ťo lvendégéjszak'a iisszegben került megllatarozÁst a.

Javaslom, hogy a Józsefrárosi oĺlkormányzat a keriiletben bejegyzett székhellyel l
telephellyel rendelkező, a VIII. keľtiletben tevékenységet folýató szĺlláshely.szolgáltatók

részére páiyázatot íľjon ki.

ÉRKEZETT
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Apźiyázat célja meglévő furisztikai attrakciót látványosságok bemutatásanak tiámogatĺása, új

furisztikai attrakciók létrehozísa megvalósítĺísa vagy furisztikai célú rendezvények, és

tevékenységek megvalósítása. A páiyazat meryalósíŁĺsa során a Páiyáző köteles a közvetlen

célcsoport tajékoztatásán, bevonásán túl minél szélesebb nyilvánossággal megismertetni a

pľojekt célját és tevékenységét, köteles honlapján feltĺĺntetni a projekt keretében kapott

tĺĺmogatás összegét és jogcímét, valamint feltÍĺntetni Budapest Főváros VIil. keľiilet
Józsefváľos Önkonrrányzatátva| fennálló egyiittmiĺködést az onkoľmányzat hivatalos

logój ának megi elenítésevel.

A pźiyźvat keretében elsősorban az a|ábbi pĄektek támogathatók:

- programok, rendezvények, tajékoztatćlt és ezek sorozatai

- online megielenések

. Jőzsęfváros éľtékeit bęmutató projektek

- meglévő és új turisztikai desztinációk kialakításą bemutatása

- meglévő és új furisztikai attrakciók kialakíüísa

A rendelkezésre álló keret: 20.000.000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő tiímogatás.

Támogatiísi inteĺuités: 90oÁ

Tĺámogatás összege: maximum 2.000.000 Ft.

Apá|yźzat benýjtásának haüírideje fO|l. november 2.-tó|2011. novembeľ 30.-ig

A proj ektek megvalósításának határi deje: f0|f , április 3 0.

A ľészletes pá|yázati felhívás, pá|yźzati útmutató és jelentkezési lap az elóteľjesztés

melléklete.

A kiiltségek fedezete a 11107-01 cím műkiidési cél és általános tarta|ékturisztikai pályézati

keret előirényzaton rendelkezésre áú1.. A páiyáu;atokról a bontóbizottság áita| felállított rangsor

figyelembevételével a Képviselő-testĺ'ilet a benyújüísra előírt határidőt kiĺvetően dönt.

A képviselő-testĺilet hatasköre azotv.2. s Q) -ában foglaltakon alapul.

Mindezeka|apjátnkérernazalrátbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úry dönt' hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező ,,Á vIIr. kerületben szálláshe|y-

szolgá|tatásĺ tevékenységet folytatĺĎ erységek számára,, c. pńlyá.zati felhívást' a
páiyár;ati útmutatót és a jelentkezési |apot.

Felelös: Polgĺáľmester

Határidő: 2011. október 20.
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az l. pont alapján a pályánatot megindítja a VIII. keľületben szálláshely.

szo|gáitatáls i tevé ke nységet folytató e gysé ge k számár a.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatĺáľidő: 201 1. október 21.

a páůyázatok etbírálásáľa bontóbizottságot hoz létľe, melynek tagiai:

Stľatégiai Tanácsadó Iroda

J egy zäi Kabinet Jogi Csoport

Felel<ís: polgiáľmester

Hatĺáľidő: 201l. október 20.

4. a pálJy ázatok elbíľálásá ra Bíráilőhlzottságot hoz létr e, me|ynek tagi ai :

Felelős: polgármester

Hatĺíridő: 20l1. október 20.

5. elfogadja a páůyázati felhívás megielentetésének menetét az alábbiak szeľint:

A hiľdetmény megjelentetése a Józsefviíĺos újságban, a Hivatal okmanyiľoda és

Ügyfélszolgálati Ügyosztályán, valamint az onkormany zat hon|apján.

A hirdetmény feladásrának ideje: 201l. október 21.

Beadási hatĺáridő: 201 l. novembet 02 _20|ĺ. novembeľ 30.

Az e|birźiásźnak és az eredményhiľdetésnek hatĺĺrideje: 201 1. december 08.

A szerződés megkötésének hat-rárideje: 201 l. decembeľ 16.

Felelĺĺs: Polgármester

Hatĺáľidő: 20l l. december l6.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanócsądó Iroda / /
Budapest, 2O||. szeptember 15. í-)ry / , ]-ŕf
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FELHÍvÁs

BUDAP EsT FŐvÁRo s u I I. KERÜtET Jó zsEFvÁno s oľro nľłÁľyzłrł
pÁlĺvpizpiToT HIRDET

A VIII. kerületben szálláshely.szolgáltatási tevékenységet folytató egységek
számára

ApÁryÁzłr cÉUe

A pá|yázat célja meglévő turisztikai attrakciók, láwányosságok bemutatásának

támogatása, új turisztikai attrakciók létrehozása megvalósítása vagy turisztikai célú

rendezvények, és tevékenységek megvalósítása.

ApltvĺzorroRE

Bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező, a VIII. kertiletben tevékenységet

folytató szálláshely-szolgáltatők. Kizárő|ag a szá||áshely-szolgáltatás folytatása céljáb'ól

létesített szálláshelytípusokra lehet a támogatást igénybe venni.

Nem nyújtható támogatás azon szolgáltatóknak, amelyek 30 napot meghaladó

köztartozással rendelkeznek, valamint amelyek a 20L.J', évi Idegenforgalmi Adó

kötelezettségüket nem rendezték'

TÁľĺocn,ľHATo TEvÉKEľĺys Écnx

Elsős orban az a|ábbĺ témákhoz kap cs olódhatn ak proj ektek:

t programok, rendezvények, tájékoztatók, és ezek sorozatai
. online megjelenések
. |őzsefuáros értékeit bemutató projektek
. meglévő és új turisztikai desztinációk kialakítása, bemutatása
. meglévő és új turisztikai attrakciók kialakítása



Elszámolható költségek: kizárő|ag a támogatható tevékenységek sikeres
végrehajtásához / megva|ősításához közvetlenül kapcsolódó eszközök, helyszín- és

eszközbérlések, bérkoltségek, valamint szolgáltatások számolhatók eI.

A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pá|yázat benyújtását
követő 30. naptári nap.

A REruoErrEZÉsRE Átto xľREľ: 20.000'000 Fľ.

TÁuoce,ľÁs FoRMÁJA: VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMoGATÁs.

TÁnłoceľÁsl lľľnľzIľÁs : 9 0olo

TÁnĺocerÁs összncn: MAxIMUM 2.000.000 Fľ'

Aplĺyĺzltľ nľľYÚJľÁSÁNAKHłrÁRInnJn:20LL. NoVEMBER 2.-ľoIZDLL.NoVEMBER 30. -Ic

Figyelem! A pľoiektek megvalósításának határideie= ZĺLL április 30. A kifizetett
számlák elszámolásľa töľténő benyúitásának határideie l 2oL2. máius 30.

A benyúitásra keľü|ő szám|ák teliesítési dátuma nem lehet későbbi, mint Zotz.
április 3o.

PÁĺvlzar BENYÚJTÁSA

A részletes pĄ|yázati útmutató elérhető nyomtatott formában a |ózsefuáros
onkormányzat Polgármesteri Hivatal portáján, valamint a Hivatal honlapján, a

www.j ożsefuaros.hu oldalon.

A pá|yázatok magyar nyelven, kizárő|ag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be.

Kézze| íľott pályá zatokfeldolgozására nincs lehetőség.

A pá|yázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy

elektronikus példányban ICD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárő|ag

személyesen az alábbĺ címen kell benyújtani: 1082 Budapest Baross utca 63-67' I' 113.

Iroda.

A pá|yázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pá|yázati felhívás tárgyát: ,,Pá|yázat
szálláshely-szolgáltatók támoga tására,,

A jelentkezési lapok benyújtása 20Lt. november 3O-ig lehetséges'

Benyújtásnak az az időpont mĺnősül, amikor a személyes átadás-áwétel megtöľtént. A
Polgáľmesteri Hivatal kotelezettsége biztosítani, hogy az átadás-áwétel során az áwéte|i

dokumentáció minden példányán szerepeljen az áwétel időpontja az év, hónap, nap,

megjelölésével.

A benyújtásĺ határidő előtt a pá|yázők kérdéseiket a 06.L.459-2574-es telefonszámon
vaw aZszeoo@jozsefuaros'hu e-mail címen tehetik fel.



A pá|yázathoz benyúitandó dokumentumok
L. }elentkezési lap
2. Aláírási címpéldány va{y aláírás-minta
3. Létesítő okĺrat másolata
4. 20LL. évi idegenforgalmi adó befizetését igazoló dokumentumok
5. Koltségvetést alátámasztő dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):

a. költségbecslések



BUDAPEsT FovÁRos VIil. KERÜLET JóZsEFvÁRos oľxonľĺÁľY ZAT A

PALYAZATI UTMUTATO

A VIII. keľületben szálláshely.szolgáltatási tevékenységet folytató egységek
támogatásáľa
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ApĺlLyĺlzłľ cnI,J^ł

A pá|yázat célja meglévő turisztikai attrakciók, látványosságok bemutatásának
támogatása, új turisztikaĺ attrakciók létrehozása megvalósítása vagy turisztikai célú

rendezvények, és tevékenységek megvalósítása.

Aplĺvĺzix xonn

Bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező, a VIII. kerületben tevékenységet

folytató szálláshely-szolgáltatók. Kizáró|ag a szá||áshely-szolgáltatás folytatása céljából

létesített szálláshelytípusokra lehet a támogatást igénybe venni.

Nem nyújtható támogatás azon szolgáltatóknak, amelyek 30 napot meghaladó

köztartozással rendelkeznek, valamint amelyek a z}LL' évi Idegenforgalmi Adó
kotelezettségĺ.iket nem ľendezték.

TÁľĺ o cłľHATo TEVEKENYSÉGEK

Első sorban az a|ábbi témákhoz kap cs oló dhatn ak proj ektek:

r programok, rendezvények, tájékoztatók, és ezeksorozatai
. online megjelenések
. |őzsefuáľos értékeit bemutató projektek
. meglévő és új turisztikai desztinációk kialakítása, bemutatása
. meglévő és új turisztikai attrakciók kĺalakítása

A projekt sikeres végrehajtásához / megva|ősításához közvetlenül kapcsolódó alábbi
költségek számolhatók el :

. eszközök;

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

önkormányzat tulaj donában van;

. saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége; maximum a

projekt összes költségének 30 %-a

. szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezetalaptevékenységébe;

. a pľojekt népszerűsítését szo|gá|ő nyilvánosság költsége.

A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pá|yázatbenyújtását

követő 30. naptári nap.

A RrľoEI,xEzÉsRE Árró xEnEľ: 20.000.000 Fr.

TÁuocłľÁs ronuÁJe,: uSSZA NEM TÉRÍTEľoŐ ľÁľ,Ioc,łľÁs.



TÁuocłľÁsl lľľrľzIľÁs: 9 0 o/o

TÁuocn'ľlĺs osszrcn: MAXIMUM 2.000.000 Fľ.

A'pĺl"vlizliľ sEľYÚJľÁsÁľa,r Hĺ,ľÁRIDEJE: 20LL. NoVEMBER 2. -ľoĺ2o1'L. NoVEMBER 30. -lc

A pá|y ázatok elbírálása a beérkezés sorren dj éb en torténik.
Figyelem! A pľoiektek megvalósításának határideie:2o12' április 30. A kifizetett
számlák elszámolásra töľténő benyúitásának haüírideie : 2o12. máius 30.

A benyúitásľa kerti|ő szám|ák teliesítési dátuma nem lehet későbbi, mint 2oI2.
április 30.

PÁryÁzłľI FoIYAMAT BEMUTATÁSA

Ielentkezés

A pá|yázatok benyújtásának menete:
. A pályázatmagyar nyelven, kizárő|aga Projekt adatlapon nyújtható be.

. A jelentkezés Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefuáros onkormányzataá|ta|
pá|yázati kiírás részeként hivatalosan kozzétett. Jelentkezési lap
alkalmazásával, valamint az a|ábbi dokumentumok eredeti vagy közjegyző
által hitelesített másolati példányának benyújtásával történik:

L. aláírási címpéldány vagy aláíľás-minta;

z. cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vary hatályos létesítő okiľat vagy

cé|játigazo|ja;

3' }OLL. évi ĺdegenforgalmi adó befizetését igazoló dokumentumok hiteles
másolata

4. a költségvetést a|átámasztő dokumentumok a szakmai tartalom
bemutatás áva| (árajánlatok, költségbecslések).

. A }elentkezési lap sem taľtalmában, sem alakjában nem változtathatő. Kézze| írt
pá|yázat esetén a pá|yázat' feldolgozására nincs lehetőség! A |elentkezési lapot
hiánytalanul, minden kéľdésére választ adva és az előírt dokumentumok
csatolásával kell benyrijtani.

. A nyomtatott és elektronikus adathordozőn benyújtott |elentkezési lapban
található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen a|áírt |elentkezési lap
tekintendő hitelesnek.

. A pá|yázati dokumentáció hitelesítéseként a }elentkezési lapot és nyĺlatkozataĹt a
kijelölt hely(ek)en a megfelelő (cégszerűJ aláíľással kell ellátni.

. A pályázatot 2 pé|dányban (egy eredeti és egy másolat valamint további egy

elektronikus példányban ICD /DvD lemezen)), zárt csomagolásban, kizáről'ag

személyesen az alábbi címen kell benyújtani: 1082 Budapest Baross utca 63-67.



. A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás tárgyát: ,,Pá|yázat

szálláshely-szolgáltatók támogatására,'
o A jelentkezési lapokbenyújtásának határideje: 201.1. november 30.

. Benyújtásnak az az időpont mĺnőstil, amikor a személyes átadás.átvétel

megtöľtént. A |ózsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hĺvatala kötelezettsége

biztosítani, hogy az átađás-áwétel során az áwéte|i dokumentáció minden
példányán szerep elj e n az áRl étel időp ontj a az év, hónap, nap megj elolésével.

l Ą benyújtási határidő előtt a pá|yázők kéľdéseiket a 06-1'-459-2574-es

telefonszámon vagy a szepp@jozsefuarosh e-mail címen tehetik fel.

Értékelés, éľtékelési szempontľendszeľ, döntés

A proj ektkiv álasztús folyamata

Ssz. |o gosultsági követelmények A páůy áző a kritériumnak

Megfelel Nem felel meg

L. A pá|yázat a benyújtási határidőn belül
érkezett be.

? A . pá|yáző jogosult a pá|yázat
benyújtására'

3. A pá|yáző igazo|ta, hogy a keľületben
bejegyzett székhellyel / telephellyel
rendelkezik.

Ssz. Foľmai követelmények A pá|yáző a kritéľiumnak

Megfelel Nem felel meg

L, A pá|yázat .l- eredeti, 1- másolati és L
elektronikus példányban érkezett be.

2, A papír alapon benyújtott projekt adatlap
az arra jogosult á|ta|, a megfelelő módon
a|áírásra került.

3. A jelentkezési lap minden celláját
kitöltötték.

4. Az eredetĺ és a másolati példányok
megegyeznek.

5. Az igényelt támogatás összege nem



haladja meg a maximálisan igényelhető
támogatási összeget.

6. A csatolt dokumentumok és mellékletek
köre teljes.

7. A pá|yáző támogatható tevékenységekre
kér támogatást.

Amennyiben a jelentkezési lap kĺtöltése nem felel meg az előíľtaknak, az a

proj ektj avaslat elutasítását eredményezi.

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság

feltételeinek, a pályá zat b efogadásra és tartalmi értékelésre kerül.

Ssz. Taľtalmi követelmények A p á|y áző a kritériumnak

Megfelel/
Feltételekkel

megfelel

Nem felel meg

L. A pá|yáző szervezet megfelelő tapasztalattal,
jártassággal és humánerőforrás-kapacitással
rendelkezik a pľoj ekt lebonyolításához.

2. A projektben megfogalmazott szakmai célok
illeszkednek a pá|yázati kiírásban megfogalmazott
szakmai célokhoz.

3. A pá|yázatban megjelölt célcsoport megfelel a

p á|y ázati ritmutató cél cs op o rtj ának é s m e ghatározása
egyértelmű. A projekt hozzájáru| a célcsoport
b evo n á s á h oz, aktiv izá|ás ához.

4. A költségvetés világos és részletes. Minden olyan
tevékenység mellett szerepel szöveges indoklás,
melyre koltséget teľveztek, és azok számítással
(mennyis ég-e gys égár) alátámasztottak.

5. A szöveges indoklás alapján a költségek nagysága és
szükségessége megfelelően alátámasztott. A
költségvetés indokolt mértékű költségeket tartalmaz.

6. A tervezett kiadások ľeálisat a helyi piaci árakat
nem haladják meg. A tervezett koltségek az ,,értéket a

pénzért,' elvet követik.
7. A pá|yázatban szereplő tevékenységek egymásra

épülnek, egymással koherensek. A tevékenységek
megvalósíthatóak.



8. A projekt ütemezése reális, és illeszkedik a páIyázati

kiírásban szereplő titemezéshez.

A tartalmi értékelés során minden szempont alapján háromféle minősítés adható:

megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg'

A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tartalmi értékelés során legfeljebb

három szempontból kap,,feltételekkel megfelel,, minősítést.

A projekt elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében is ,,nem felel meg,,

minősítést, vagy ha három szempontnál több esetben kap ,,feltételekkel megfelel,,

minősítést' A pá|yáző jogosult a pá|yázati határidő lejárta előtti időszakban aZ

átdolgozott projektjét ismételten benyújtani.

Támogatási döntés

A projektek értékelését a Hivatal belső munkatársai va5r kapacitás hiányában külső
szakértők végezhetik' A döntésről történő tájékoztatást postán és e-mailben is megküldÍ

apá|yázőnak. Támogatott pľojektjavaslat esetén az onkormányzatkozzéteszi honlapján
a Címzett nevét, a projekt tárgyát, a megvalósulás időpontját és helyszínét és a
támogatás összegét.

A döntéssel szemben iogorvoslati, panaszkezelési lehetőség nincs.

Szeľződéskötés, szerződ'ésľnódosítás

Az onkorm ányzat a támogatói döntést tartalmazó levél megküldésekor tájékaztatja a

Címzettet a szerződéskötéssel kapcsolatos további teendőkről a teljesítés határidejének
megjelölésével. A támogatási szerződés mellékletét képezi a jelentkezési lapon kívül
minden engedély, mííszaki terv, szerződés, nyilatkozat, egyéb a|átámasztó dokumentum,

valamint ezek módosításai, amelyet a Címzett a projekt mellékleteként benyújtott. A
Szerződés megkötéséhez a bíľálat által előíľt feltételek teljes köríí és hiánytalan
teliesítésén túl az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

o a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása

o a jelentkezési laphoz benyújtott bármely olyan jogosultságot igazo|ő

dokumentum, amelynek taľtalmában változás kovetkezett be.

A támogatási szerződést a Címzett és az Önkormányzat köti. A szerződésteľvezet a
pá|y ázati do kument áciő r észe.

A Címzett köteles a jelentkezési lapban leírtaknah valamint a Támogatási Szerzőđésben

(TSZ) rögzítetteknek megfelelően megvalósítani a projektet. Amennyiben a Címzett nem

ennek megfelelően jár eI, úgy |őzsefuáros onkormányzata jogosult a finanszírozás
felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vag1i

részleges visszafizetésének kezdeményezé,sére, a szerződéstől való elállásľa.



A Címzett a jelentkezési lapon vaw a TSZ-ben rogzített adatokban, illetve a teljesítéssel
összefüggő adatokban bekövetkezett minden vá|tozást annak bekövetkeztét köteles
írásban jelenteni az Önkorm ányzatrészére.

Szerződés módosítására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség, amelyet
mindkét fél kezdeményezhet írásban. A Címzett által kezdeményezett módosítási
kérelmet megfelelő indoklással kell alátámasztani és a Kiíró Szervezet számára írásban
postai úton eljuttatni. A szerződésmódosítás nem irányulhat a projekt keretében
végľehajtandó tevékenységek és a Címzett személyének megváltoztatására' A
módosítási kérelem tárgyábanhozott dontésről az Önkormányzatlevélben tájékoztatja a
Címzettet.

Megvalósítás menete

Progľamtevékenységek végrehaitása
A Címzett koteles a projektet a jelentkezési lapon és a Támogatási Szerződésben
rögzítetteknek megfelelően végrehajtani. A megvalósítást a Címzett fotóval, esetleges
sajtómegjelenésekkel és a projekt jellégétől függően jelenléti íwel támasztja a|á,

amelyek a szakmai beszámoló részétképezik.

A végrehajtást kovetően a Címzett benyujtja szakmai beszámolóját mely a

projektjavaslatban foglalt feladatok megvatrósulását mutatja be. A szakmaĺ
beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak ĺgazodniuk kell a pénzügyi
beszámo|őhaz.

Támogatásfolyósítás '' i';..
A támo gatás folyó sít ása az alábbi formában történik:

. a Címzettnek megítélt támogatási összeget előfinanszírozással keretében az
onkormán yzat kozv etlenül a Címzett bankszám|ájárautalj a.

f a Címzett által kifizetett számlák elszámolásra történő benyújtásának
határideje: 2012. május 30. A benyújtásra kerülő számlák teljesítési dátuma
nem lehet későbbi, mint20t2. április 30.

A Címzett kifizetési kérelmet csak a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységekre
nyújthat be. Amennyiben az osszeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített
támogatási összeget a különbozetet a Címzett saját erejéből finanszírozza.

Proiektzárás

A projekt |ezárása a megvalósításáról sző|ő szakmai beszámoló alapján történik.

A Címzett köteles a projekt megvalósítása kapcsán felmerült összes szám|át, bizonylatot
levelezést és dokumentumot egy helyen,hozzáférhető módon tárolni.



Ellenőľzés
A Címzett köteles eltűrni a Kiíró Szervezet ellenőrzési tevékenységét.

C Íľĺznľľ ľ nIÉI<ozľATÁsI KÖTEtEzETTsÉ GEI

A projekt megvalósítása során a Címzett koteles a kozvetlen célcsoport tájékoztatásán,

bevonásán túl minél szélesebb nyilvánosságga| megismertetni a projekt célját és

tevékenységét.

A Címzett köteles honlapján feltűntetni a projekt keretében kapott támogatás összegét
és jogcímét, valamint feltűntetni Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuáros
onkormányzatáva| fennálló együttműködést az Önkoľmányzat hivatalos logójának
megjelenítésével.

Tovább a megvalósítás során is folyamatosan, bármely nyomtatott vagy elelĺtronikus
kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a Címzett köteles az önkormányzati
támogatásra folyamatosan felhívni a figyelmet, az onkormányzat hivatalos arculati
logóját feltiĺntetve.

AnľĺIľlszTRATÍVINFoRMÁcIóK ..

APá|yázati Útmutató és annak mellékletei együtt tarta|mazzákapá|yázat benyújtásához
előírt összes feltételt, amelyek elérhetőek Budapest Főváros VIII. kerület }ózsefuárosi
ÖnkormányzatPo\gármesteri Hivatal portáján,illetve a www.;ozsefiĺaros.hu oldalon is'



|elentkezési lap

A VIII. keľületben szálláshely.szolgáltatási tevékenységet folytató egységektámogatásáľa

1. A pályáző szervezet neve:

2, Apá|yáző szervezet adatai:

Irányítőszám

Utca

Telefon:

Adószáma:

Bankszámlaszám:

Telefon:

Mobil:

Helységnév:

Házszám:

e-mail:

A számlavezető hitelintézet neve:

I

3. A megvalósításéľt felelős személy adatai:

Név I

e-mail:



A pľoiekt bemutatása

A projekt címe:

A megvalósítás indítása: év/hó/nap befejezése év/hő/nap

Költség [FtJ osszköltség: Igényelt támogatás: onerő:

Megvalósított program /
rendezvény/tevékenység
száma (db)

Pro gramok/tevékenysé g
résztvevőinek tervezett
száma (fő)

A proiekt indokoltsága, szükségszeľűsége, kapcsolódása apá|yázati útmutątó áltäl
meghatár ozatt, támogatható tevékenységekh ez (min, 2 5 0 _ maX. 1 0 0 0 karakter)

A proiekt konkľét cé|ia (mÍn. 50 _ max.500 karakter)

A pľoiekt célcsopoľt1a (min. 50 - max.1-000 karakter)

A pľoiekt tevékenységeinek bemutatása (mÍn. 250 _ max.1-500 karakter)

Tevékenység 1.:

Tevékenység 2:

Tevékenység...,



A pľoiekt ütemezése

Tevékenység 1
Tevékenység 2

Tevékenység.'

A megvalósulás helyszíne(i)

Tevékenység 1:

Tevékenység 2:

Tevékenység....

Apá|yáző szeľvezet tevékenységi területének bemutatása, kapcsolódása a tervezett
programf rendezvény témájához, szakmai tartalmához (mín.250 _ max,2000 karakter)

A támogatás elnyerése esetén milyen humánerőforrást tud bevonni a projekt
lebonyolításába (min. 2 50 _ max.2000 karakter)

összesen max.3 oldal

TAMOGATAS TETETES INDOKLASA

*Elszámolható költség: a projekt megvalósításához szükséges, indokolt költségek. Szervezeti
műktidési költségek nem elszámolhatóak.
** Nettó összegben kell számolni, ha aPá|yáző alanya az ĺĺFA-nat és a pá|yázatban megjelöl!
támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozőan
adólevonási jog illeti meg.

Ktiltség megnevezése*
Igényelt

ĺisszeg (Ft
bľuttó)**

Önerő
(Fr)

Indok|ás
(egységár, mennyiség, indokoltság)

Osszesen:



Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy az á|ta|am képviselt szervezetnek nincs koztaĺtozása. Vállalom, hogy
támogatás esetén a támogatási szerződéshez szükséges, pá|yáző nevére sző|ő,30 napnál nem
régebbi igazolást beszerzem arról, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé nincs
fe n n ál l ó kö ztartozás un k

Nyilatkozom, hogy az á|ta|am képviselt szervezet az a|apítő okiratának / a|apszabályának
megfelelően és jelenleg is működő jogi személy' Vállalom, hogy támogatás esetén a támogatási
szerződéshez szükséges, az önálló jogi személyiséget és a jelenlegi működést igazoló, illetékes
bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot beszerzem'

Kijelentem, hogy hozzájáru|ok a pá|yázatban kozölt adataim onkormányzat általi
nyilvántartásba vétel éhez.

Kijelentem, hogy a projektben tervezett tevékenységekre más forrásokból nem kapok
támogatást.

Kijelentem, hogy apá|yázatban közolt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

cégszeríi a|áírás
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