A Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázati felhívása
kiadványok támogatására
A Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázatot ír ki a társult önkormányzatok (Berekfürdő, Karcag,
Kenderes, Kétpó, Kisújszállás, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Mesterszállás,
Mezőtúr, Túrkeve), valamint a területükön működő civil szervezetek, intézmények, illetve
magánszemélyek részére a Nagykunsághoz, nagykunokhoz kapcsolódó kiadványainak támogatására.
A pályázat célja: a Nagykunsághoz, nagykunokhoz kötődő témájú kötetek 2018. évi megjelentetési
költségeinek támogatása.
A pályázók köre: a társult önkormányzatok, illetékességi területükön működő, bejegyzett civil
szervezetek (ennek tényét a pályázat kiírója az elbírálás során ellenőrzi), továbbá intézmények,
magánszemélyek.
A pályázati keretösszeg: 500.000 Ft
Elnyerhető támogatási összeg: maximum 200.000 Ft, de a kiadvány teljes költségének maximum
50%-a.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2018. március 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. április 20.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A támogatás egy összegben
kerül átutalásra a pályázó által megadott számlaszámra utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A
pályázó az elnyert támogatásról legkésőbb 2018. december 1-jéig számlamásolatokkal köteles
elszámolni. Amely szervezet határidőre nem számol el, az kizárja magát a jövő évi, hasonló célra kiírt
pályázatból.
A pályázat benyújtásának módja: az e célra készített pályázati adatlapon, mely átvehető a társult
önkormányzatok polgármesteri hivatalaiban, valamint letölthető a www.kisujszallas.hu honlapról.
Kötelezően csatolandó melléklet a kiadvány részletes szinopszisa.
Előnyben részesítjük: azokat az intézményeket, szervezeteket, magánszemélyeket, amelyek maguk is
anyagi erőfeszítéseket hoznak pályázati céljaik megvalósításáért.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs
lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye: Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság
tér 1. A borítékon fel kell tüntetni: NHT Pályázat 2018. évi kiadvány támogatására.
Kisújszállás, 2018. február 13.
Kecze István,
a Társulási Tanács elnöke

Iktatószám: …………/2017.
Pályázati adatlap
a Nagykun Hagyományőrző Társulás (NHT) által kiadványok támogatására kiírt
2018. évi pályázathoz
(Az adatlap letölthető a www.kisujszallas.hu honlapról)
I. A pályázó adatai
A pályázó neve:
Elérhetősége: - cím:
- telefon:
- mobil:
- e-mail:
A pályázó képviselője:
A tervezett kiadvány: - szerzője:
- címe:

A kiadvány megjelentetésének várható időpontja:
Tervezett példányszám:
A kiadvány rövid bemutatása:

A kiadvány tervezett összköltsége:

Ft

Az NHT-tól igényelt támogatás:

Ft

Az igényelt támogatás biztosításának üzemezése:

A számlavezető pénzintézet neve:
A szervezet bankszámlaszáma:

II. A kiadvány megjelentetésének költségvetése
BEVÉTELEK
Tétel megnevezése
A Nagykun Hagyományőrző
Társulástól igényelt
támogatás
Önerő (saját forrás)
Más pályázati forrás
Szponzori támogatás
Előfizetői bevétel
Egyéb, éspedig:
Bevétel összesen:

Összege (Ft)

KIADÁSOK
Tétel megnevezése
Anyaggyűjtés költségei

Összege (Ft)

Nyomdaköltség
Egyéb, éspedig:
Kiadás összesen:

Figyelem! A költségvetésnek egyensúlyban kell lennie (bevétel = kiadás). Tekintettel arra, hogy a
kiadvány nonprofit (nem nyereségorientált), nem tervezhető sem haszon, sem hiány (fedezetlen
kiadás).
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy – támogatás esetén – megjelenései (televízió, rádió,
plakát, honlap stb.) során, illetve a megjelenő kiadványban feltüntetni: „A kiadványt a Nagykun
Hagyományőrző Társulás támogatja.”
_________________, 2018. _____________hó ___. nap

___________________________
a pályázó aláírása
Beküldendő (a postára adás dátuma): 2018. március 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. április 20.
Cím: Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. – A borítékon fel kell
tüntetni: NHT Pályázat 2018. évi kiadvány támogatására
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a fenti címen, illetve az 59/520-246-os
telefonszámon, valamint a szabo.erika@kisujszallas.hu e-mail címen.

