„1000 x”Program Pályázati felhívás
CIVIL SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK SZÁMÁRA
2017. évre
Mottó: 1000 szálon kötődsz ahhoz a környezethez, melyben az életed éled.
DUNAKANYAR SZOLGÁLAT KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY 2017. évi költségvetésében
3.000.000.-Ft-ot a civil szervezetek, alapítványok számára különített el az alábbi közösségfejlesztő
támogatási célokat megjelölve:
I. „1000x1000” PROGRAM Projekt célú támogatás,
Olyan közösségfejlesztő programok kerülhetnek támogatásra, ahol megjelenik a fenntarthatóság,
így a program egy programsorozat első eleme lehet. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek az
egyszerűen, gyorsan megvalósítható, a közösség visszajelzését láthatóvá, mérhető tévő projektek.
II. „1000x300” PROGRAM Projekt célú támogatás,
Olyan közösségfejlesztő programok kerülhetnek támogatásra, ahol még nem jelenik meg a
fenntarthatóság, de a közösségfejlesztéshez kreatív ötleteket tartalmaz, az ötleteket adoptálni lehet
más közösségekben is. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek az egyszerűen, gyorsan
megvalósítható, a közösség visszajelzését láthatóvá, mérhető tévő projektek.
III. „1000x100” PROGRAM Projekt célú támogatás
Olyan közösségfejlesztő programok kerülhetnek támogatásra, ahol az egyéni ötletek dominálnak,
kis költségvetéssel a legtöbben részesülhetnek belőle, jól publikálható. A pályázat elbírálásakor
előnyt élveznek az egyszerűen, gyorsan megvalósítható, a közösség visszajelzését láthatóvá,
mérhető tévő projektek.

I. A pályázati feltételek
1.) Személyi kör:
a.) Társadalmi szervezetek,
b.) Kulturális- és egyéb közösségek,
c.) Egyesületek,
d.) Alapítványok
e.) Pártok nem
(együttesen: társadalmi szervezetek)
2.) Egyéb feltétel:
a.) A társadalmi szervezeteknek tevékenységüket a Dunakanyarban, mint kistérséghez tartozó
(Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Kisoroszi, Visegrád, Pócsmegyer, Budakalász, Pomáz,
Szigetmonostor, Pilisszentkereszt, Csobánka, Pilisszentlászló, Dunabogdány) jobb parti
településein fejtik ki.
b.) Az „1000x”Program keretösszegének felhasználása a DSZKA kuratórium feladata a
beérkezett pályázatok mennyisége és minősége függvényében. A kuratóriumnak lehetősége
van, ha egy pályázat, a benne foglalt koncepció, a megpályázott program kereteit átlépi, a
támogatási összeg változhat. Ha nem érkezik be kellő számú pályázat, a kuratórium döntése
értelmében a pályázati keret csak az elfogadásra kerülő pályázatok finanszírozására szolgál.
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II. A pályázat időbeni hatálya
2017. december 20-tól 2018.augusztus 31-ig.
III. A pályázat benyújtási határideje:

2017. december 15. (péntek) 24.00 óra
IV. A pályázat benyújtása:
Postai úton: 2011 Budakalász, Szőlőskert u. 678/3.
Email: info@dunakanyarszolgalat.hu
V. A pályázat beadásának módja:
A pályázatok beadása elektronikus adathordozón (CD), vagy a info@dunakanyarszolgalat.hu és a
dunakanyarszolagat@gmail.com e-mailcímen történik.
VI. A pályázat kötelező dokumentumai
Pályázati űrlap 1. pontja alapján.
VII. Támogatás összege
A pályázaton elnyerhető támogatás összegének odaítélése mind a civil szervezetek, mind a sport
szervezetek számára egyedi elbírálás alapján történik.
I. „1000x1000” PROGRAM ------------------- 1000 EUR-nak megfelelő HUF
II. „1000x300” PROGRAM -------------------- 300 EUR-nak megfelelő HUF
III. „1000x100” PROGRAM -------------------- 100 EUR-nak megfelelő HUF
A támogatás utalása, az EUR átváltása a folyósítási napon érvényes középárfolyam a lapján történik
VIII. Kizáró ok
A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. Ennek következtében kizárásra kerül az a
szervezet, amely
 az előírt dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen csatolta,
 székhelye vagy működési területe nem I-.2. pont településein található,
 korábbi támogatásaival határidőre, szabályszerűen nem számolt el,
 beadási határidőn túl érkezett be a pályázata.
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IX. Elszámolható költségek
1. Rendezvény/Projekt célú támogatásnál
A. Pénzbeli támogatás: A rendezvény, projekt végrehajtásához szükséges költségek.
X. Nem elszámolható költségek



A támogatás nem használható fel bér és bérjellegű költségekre.
Nem számolható el költség olyan rendezvényről, amelyről nem a pályázati adatlapon
megjelölt lehetőségek valamelyikén történt tudósítás.
XI. Döntés és kiutalás

Pályázatok értékelését a DSZKA kuratóriuma végzi. A 3 tagú kuratórium szavazattöbbséggel
dönt a támogatások odaítéléséről.
Minden pályázó értesítést kap pályázatának elbírálásáról a megadott email címére.
A benyújtott pályázatok elbírálása:
 Szerződéskötés:
 Kiutalás:

2017. december 18.
2017. december 22.
2017. december 29-ig.

Budakalász, 2017. december 5.






Mellékletek:
Pályázati űrlap
A pályázat max.1 db A/4 oldal leírása (írd rá, hogy ki adja be és mi a címe)
Pályázó nyilatkozata (ez azért fontos, ha beadod a pályázatot az azt jelenti hogy megismerted,
megértetted, és elfogadod)
NAV igazolás, ha nem vagytok egy évesek
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