Városi civil pályázat 2016.

A pályázat az elmúlt esztendők hagyományához híven olyan programok
megvalósítását támogatja, melyek Pécs városát, mint a városlakók közös életének
színterét helyezik a középpontba.
A város helyszíne a sokszínű közösségi értékek egymás melletti létezésének, de
az egymással szimbiózisban való alkotó munkálkodásának is. A város egyszerre
élettere a hátrányos helyzetű embereknek és a nemzetiségeknek, a fogyatékkal
élőknek vagy gazdálkodóknak, egyetemistáknak és pályakezdőknek, időseknek és
gyerekeknek egyaránt. A városnak fontos feladata biztosítani, hogy minden itt
élő ember otthonának érezhesse, szükségleteit és igényeit kielégítő
szolgáltatásokat kaphasson, emberi méltóságát megtarthassa, s ehhez befogadó
közösségeket találhasson. Ugyanakkor az igények és szükségletek kielégítése ne
korlátozzon másokat, és tekintettel legyen a városi környezet hosszú távú
fenntarthatóságára is. A városi „tér” használata és alakítása ezért közös
felelősség és lehetőség minden pécsi polgár számára.
Az Önkormányzat a pályázat lebonyolításának elősegítése, pályaművek elbírálása
céljából, civil kuratóriumot hoz létre. A kuratórium javaslata alapján a pályázatok
támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város polgármestere dönt.

A pályázat célja

A városi tér fenntartható használata, a városi közösségek együttműködése, a
természeti környezet értékeinek és az urbanizált városi lét kulturális
értékeinek együttes szem előtt tartása és megőrzése azok a prioritások, melyekre
a pályázóknak reflektálni kell.
A pályázat célja olyan programok támogatása, melyek tevékenyen
közreműködnek az élhető és fenntartható városi környezet és társadalom
kialakításában. A pályázat kiírója olyan projektötleteket vár, melyek az aktív
cselekvés eszközeivel, lakóközösségek, családok, intézmények bevonásával a
város, mint közös élettér értékét hangsúlyozzák, és az itt lakó emberek
közösségben való együttműködését ösztönzik, valamint újszerű megvilágításba
helyeznek problémákat, felmutatják a rejtett értékeit Pécs városának és elősegítik
a helyi közösségek megalakulását, fejlődését.

Részcélok:


olyan projektek támogatása, melyek lehetőséget teremtenek civil
szervezetek, lakóközösségek, családok együttes tevékenykedésére egy-egy
közösség aktív részvételével vagy a helyi lakosság bevonásával;



az önkéntes munka értékének és fontosságának hangsúlyozása;

Pályázati kategóriák

A pályázat projekttervének az alábbi kategóriák legalább egyikében
meghatározott feltételeket a projekt tervezésekor figyelembe kell venni.
A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon a választott kategóriát szükséges
megjelölni

„KÖZÖSSÉGI” kategória
Olyan városrészekhez, lakóközösségekhez kapcsolódó közös tevékenységek,
kulturális- vagy cselekvési programok szervezése, amelyek nem csak rámutatnak
a helyi múlt és a jelen értékeire de „helyben” keresik a jövő alakításának
lehetőségeit. Kiíró olyan tevékenységeket kíván támogatni, melyek a
pályázók lakóhelyéhez, lakókörnyezetéhez, városrészéhez kötődő
közösségek szerveződését eredményező programokat valósítanak meg.
Kiíró olyan terveket vár, amelyek képesek feltárni és újszerű megvilágításba
helyezni a városrész problémáit.
A cél olyan kreatív tervek támogatása, melyek a pécsi közösségek helyi
kötődését, helyi identitását erősítik, a városlakókat aktivizálják és valamilyen
konkrét közösségi igényre reagálnak.
Kiíró ebben a kategóriában különösen támogatja azokat a pályázókat, akik ezekre
az igényekre születő megoldásokat minél nagyobb létszámú csoport bevonásával
valósítják meg. Szintén kiemelten fontos a programeredmények dokumentálása,
mérhetősége. A vizuális eszközök alkalmazása ebben a kategóriában kiemelten
ajánlott.
Támogatásban részesíthetők:
- Olyan programok, melyek hátrányos helyzetű csoportok megismertetését és
bevonását vagy valamely társadalmi probléma érzékenyítését célozzák.
- Olyan programok, melyek támogatást, szolgáltatást, mentorálást vagy bármely
más segítséget kínálnak közösségek vagy civil szervezetek számára ötleteik
megvalósításához vagy szervezési, szervezeti problémáik megoldásához.
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- Azon pályázók, amelyek az idei évben meghirdetett kulturális értelemben vett
„Déli nyitással” összefüggésben Bosznia-Hercegovina, Szerbia vagy
Horvátország szervezeteivel közösen terveznek programokat megvalósítani.
- Pécs közterein kreatív művészeti alkotások (képzőművészet, falfestés, stb.)
bemutatása, Street-art vagy Land-art kreatív eszközök használatán keresztül. A
helyi értékeknek olyan kreatív megfogalmazása, ami maradandó alkotásként építi
a helyi közösség identitását, vagy leromlott állagú tárgyak, épületek, térelemek
újrafogalmazásával szépítik a lakóterületet, a közterület állapotát, minőségét,
használhatóságát javítják.
A pályázati program lehetőleg mutassa be a pályázó és a bevonandó közösség
szociális-, társadalmi- és kulturális értékeit és ezek kapcsolódását.
„ZÖLD FŐVÁROS” kategória témakörei
Pécs közterületein megvalósítandó tevékenységek, melyek a választott
közterület állapotának közösségi javítására, hasznos funkcióval való
megtöltésére, élhetőbbé tételére irányulnak. E témához illeszkedve a kiíró olyan
ötleteket vár, amelyek a közterület környékén élőkkel, lakóközösség(ek)kel,
intézmény(ek)kel együttműködésben vállalják egy általuk kiválasztott, elhanyagolt
vagy kihasználatlan közterület, játszótér, park, tér természetes alapanyagokkal
történő rendbetételét, szépítését, karbantartását és/vagy a tér élettel való
megtöltését. Választható valamely közpark felújítása, esetleg annak új funkció
adása (pl. lugas, pergola, nyugdíjas hinta, felnőtt játszótér…).
Zöld Főváros cím elnyerését segítő, fenntartható életmódot
népszerűsítő programok:
 kreatív szemléletformáló mintaprojektek
 figyelemfelkeltő közösségi akciók,
- Természetet a városba - Olyan közösségi programok megvalósítása,
melyek Pécs természeti értékeit (pl. helyi jelentőségű védett) ismertetik meg a
városlakókkal, tematikus városi sétákat valósítanak meg (pl. városi forrás túra).
- Városiakat a természetbe – Természetvédelmi szakprogramok szervezése
Pécs zöldövezeteibe (Mecsek, Malomvölgy, Tüskésrét): tanulmányi séták,
kalandtúrák, stb…
Amennyiben a megvalósítandó projekt kivitelezési munkái közterületet
érintenek, köteles a nyertes pályázó szervezet a BIOKOM NKft-vel, és a további
szükséges, érintett hatósággal előzetesen egyeztetni.
A pályázatok elbírálásának szempontjai
 A projekt céljai mennyire illeszkednek a pályázat átfogó céljaihoz, azaz
mennyiben szolgálja élhető és fenntartható városi környezet és társadalom
kialakítását Pécsett.
 A projekt mennyiben szolgálja a fenntarthatóság szemléletét a hétköznap
gyakorlatában.
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 A pályázó által benyújtott ötlet hatékonysága, kreativitása, „jó gyakorlatként”
történő bevezethetősége, innovatív elemei.
A

projekt

keretében

kifejtett

aktivitás

hatása

a

pécsi

polgárok

együttműködésére.
 Az igényelt támogatás és a megvalósítandó program kivitelezési költségei
arányának realitása.
 program megvalósulása során aktív elérések (személyesen közreműködők,
résztvevők) száma.

Pályázati feltételek (támogatási szabályzat)

Pályázatot nyújthatnak be:
Azon civil szervezetek, amelyeket a támogatás odaítélését megelőzően, a bíróság
legalább 6 hónappal korábban nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuk,
alapszabályuk alapján a tevékenységüket Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata közigazgatási területén folytatják. (Civil szervezet: a
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a
kölcsönös biztosító egyesület kivételével - a közalapítvány és a pártalapítvány
kivételével – az alapítvány.)
Magánszemélyek, családok, illetve lakóközösségek, utcaközösségek, civil
társaságok a fenti szervezeteken keresztül nyújthatják be pályázatukat.
Nem nyújthatnak be pályázatot:











gazdasági társaságok
közalapítványok
párt által alapított alapítványok,
párt részvételével létrehozott egyesületek,
szakszervezetek
munkaadói, munkavállalói es gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
egyházak
azok a civil szervezetek, melyek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
által valamely korábban megítélt támogatás felhasználásával nem, vagy
nem szabályszerűen számoltak el, vagy az elszámolást az Önkormányzat
részben vagy egészében nem fogadta el.
olyan civil szervezet, mely az Önkormányzattal kötött valamely
megállapodás alapján feladat ellátásához támogatást kap, ha a pályázaton
igényelt támogatás célja a szerződésben nevesített feladatok tárgykörébe
tartozik.
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A pályázatok megvalósításának helyszíne:
A támogatásban részesülő pályázatok megvalósulási helyszíne Pécs közigazgatási
területére korlátozódhat.
A benyújtható pályázatok száma:
Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be.
Jelen pályázati kiíráshoz rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000,- FtA támogatás mértéke:
minimum 100.000 Ft – maximum 500.000 Ft/pályázat/szervezet
A támogató fenntartja a lehetőségét annak, hogy az igényelt támogatás összegét,
nem megfelelően indokolt költségek esetében csökkentse. A költségcsökkentés
nem haladhatja meg az igényelt támogatás 30%-át. Amennyiben a pályázat
költségvetése olyan mértékben túlzó vagy megalapozatlan, hogy 30%-nál
magasabb költségcsökkentés előírásával lehetne csak támogatható, a kuratórium
a pályázatot további mérlegelés nélkül elutasítja.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A projekt, a támogatási szerződés megkötésétől megkezdhető. A támogató által
biztosított támogatás rendelkezésre állását megelőzően saját forrás bevonásával a
pályázatban tervezett költségek finanszírozhatóak.
A támogatás intenzitása:
A támogatás intenzitása nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 90 %-át,
10 % önrész biztosítása kötelező, azaz az igényelt támogatás a projekt összes
költségének 90%-a lehet.
Önrészként elszámolható igazolt önkéntes munka vagy olyan természetbeni
juttatás, mely közvetlenül kapcsolódik a projekttevékenységhez. (Pl.: saját
tulajdonú eszköz, helyiség, ingatlan biztosítása, önkéntes munka). Az önrészben
magánszemélyek illetve gazdasági szervezetek is közreműködhetnek igazolt
felajánlásaikkal.
Az önrészként elszámolandó természetbeni juttatás felhasználását, létrejöttét,
megtörténtét megfelelően dokumentálni kell, vizuális bemutatásra is alkalmas
eszközökkel.
Az önkéntes munka dokumentálására jelenléti ív, fotódokumentáció készítése
elégséges feltétel. A 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 4. § (5) bekezdése
értelmében a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi
LXXXVIII. törvény) szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének
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számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér)
százhatvanad részét kell figyelembe venni (694,- Ft/óra)
Amennyiben gazdasági szervezet felajánlása önrészként kerül elszámolásra,
adományigazolás kiállításával szükséges dokumentálni azt. A „külső”
felajánlásokról fotódokumentáció készítése szükséges.
Támogatható kiadások:
A projekt megvalósításához szükséges indokolt költségek, a pályázati adatlapon
részletezett kategóriák szerint:
- dologi kiadások
- tárgyi eszköz beszerzés
- személyi jellegű kifizetések (a megítélt támogatás legfeljebb 15%-a)
- programköltségek
A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakon belül, a
projekt pontos időpontjához és tárgyához kapcsolható költségekre vonatkozó
számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének a megvalósítási időszak
végéig meg kell történnie.
Nem támogatható kiadások:
- működési és fenntartási költségek
- a projekt összköltségének 10%-át meghaladó étkezési költségek

A projekt megvalósítási időszaka:
2016. június 1. – 2016. december 31.

Pályázat benyújtása

A benyújtandó pályázati anyag részei:
1. A pályázati adatlap aláírt, kitöltött példánya a részletes költségvetéssel.
2. Benyújtandó mellékletek:


a pályázó három hónapnál nem régebbi cégkivonata, vagy a bejegyzés
szerint illetékes megyei bíróság által kiadott három hónapnál nem
régebbi eredeti kivonat,
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az alapító okirat az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe
foglaltan,



az aláírási címpéldány másolata (Közjegyző által hitelesített aláírási
címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, vagy a
számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a
számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya),



Felhatalmazó levél a szervezet
intézményének záradékával.



Átláthatósági nyilatkozat



Összeférhetetlenségi nyilatkozat

számlavezető

pénzforgalmi

A pályázati dokumentációk elérése:
A pályázati kiírás, a pályázati adatlap és nyilatkozatok, a benyújtandó mellékletek
és pályázati elszámolási űrlap letölthetők a http://www.pecs.hu/oldal/civil_elet
weboldalakról.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen kérjük benyújtani:
A pályázati adatlapot, nyilatkozatokat és a mellékleteket cégszerűen
aláírva, hitelesítve.
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Kabinet
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Scheich Eszter nemzetiségi és társadalmi kapcsolatok referens részére
A borítékra írják rá a pályázat mottóját:
„Városi civil pályázat 2016”

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. május 13. péntek 13:00 óra
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Pályázat elszámolása
1. A pályázati forrásból kapott támogatás felhasználásáról szóló szakmai
beszámoló benyújtási határideje: 2017. január 30.
A szöveges szakmai beszámolóknak részletesen be kell mutatnia, hogy a kitűzött
célok hogyan valósultak meg. A szakmai beszámoló részét képezi a megvalósult
programokról szóló egyéb dokumentum (pl. jelenléti ív, fotó stb.).
Benyújtás helye:
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Scheich Eszter nemzetiségi és társadalmi kapcsolatok referens részére
2. A pénzügyi beszámolót (kitöltött űrlap és hitelesített számlák,
bizonylatok) a szakmai beszámoló elfogadásról szóló értesítés
kézhezvételét követő 5 napon belül egy példányban szükséges az
Ellenőrzési Osztályra benyújtani.
Benyújtás helye:
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A pénzügyi elszámolási űrlap letölthető a http://www.pecs.hu/oldal/civil_elet
honlapról.
A pályázat nyilvánossága, tájékoztatás
A projekttel kapcsolatos minden nyilvános kommunikáció, kötelező tartalmi
eleme a támogató nevének feltüntetése az alábbi szöveggel:
„Az

esemény/rendezvény/program Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával valósul meg, Városi civil pályázat 2016.
keretében.”
A pályázati értékelés közzététele, tájékoztatás:
A pályázókat pályázatuk elbírálásának eredményéről a pályázat kiírója levélben
tájékoztatja a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A pályázók nevének és
projektjének közzétételéről, függetlenül attól, hogy projektjük támogatásra vagy
elutasításra került, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik
a http://www.pecs.hu/oldal/civil_elet honlapon.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információkkal Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala nemzetiségi és társadalmi kapcsolatok referense áll
rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken. E-mail: scheich.eszter@ph.pecs.hu, Tel:
06-72/533-825
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