
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

PáháiCI/i kiírás

sortszenezetek támo2atásúra

A pályázat célja: Az élsporlban résztvevő süortszervezetek müködésének előse2ítése a testedzés és az

eészsées életmód kiaIakításárt, megőrzéséért.

Pálvázók köre: azon sortszerveze(ek, amelyek az Önkormányzat tulajdonában és a Városazda

XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kezelésében/üzemeltetésében álló bármely ingatlan tekintetében jelen

p4lyázat kiirásakor bérleti szerződéssel rendelkeznek. Sportszervezet: Budapest XVIII. kerületében

ténvleaesen tevékenykedő sport célú civil szervezet vagy azdasái társaság.

A pályázatban rendelkezésre álló össze: 55.000.000,- Ft

A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a mellékletben található pályázati űrlapon kell benyújtani az

alábbi címre: 1181 Budapest. Üllői út 423. II. emelet 1. (Tiikárság)

A pálázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:

a kérelmezett összet felhasználásának tervezetét. leírását, érintenek körét és a létszám

nagyságát. illetve a kéreleiri alátámasztására szolgáló egyéb dokuineniumokat. fotókat.

b) amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült. az erről szóló határozat

másolatát.

e) 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köziartozás-meniességről.

d) 30 napnál nem régebbi kivonatot a civil szervezet gazdasági társaság nyilvántartási adatairól.

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a páházó. akinek a pályázatáhól a támogatás

pályázati célnak megfelelő felhasználásának feltételei nem állapíthatók meg. akinek lejárt köztartozása

van. aki végelszámolás. csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt áll. illetve akinek a Városgazda

XVIII. kerület Nonprofit Zrt. felé lejárt esedékességű tartozása van.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 6. 16:00

A pályázatot magyar nyelven. I (egy) eredeti. 2 (kettő) inásolati példányban. zárt borítékban jeligével*

kell személyesen benyújtani az alábbi címre: Városgazda XVJH. keriilet Nonprofit Zrt. Titkárság -

1181 Budapest. Üllői út 423. II. cm. 1.

*A jeligében a kérelmező! pályázó sporiszervezet neve és a pályázati cél rövid megnevezése



szükséges.

Haíáridő után érkezett pályázatokat nem fogadunk cl!

A pályázat hiányos benyújtása esetén a Társaság a pályázót egy alkalommal írásban felhívja. hogy a

hiányt nyolc munkanapon belül pólolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem

végzi cl. pályázala eluiasitásra kerül.

A pályázatokal 2020. július 17. napjáig bírálja cl a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Igazgatósága. A döntésről az érinteltet a Társaság Vezérigazgatója S munkanapon belül írásban értesíti.

A Társaság az ajánlatiéleli határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 10 nappal

meghosszabbílhatja. A Társaság a pálázati kiirást az ajánlatiételi határidő lejária előtt indokolás

nélkül visszavonhatja. amiről a Társaság honlapján hirdetményt tesz közzé.

Információ és ürlap beszerezhető a \‘árosgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. honlapján vagy az alábbi

email c ilnen: va rosgazda@ varosgazda t8. hu.

Budapest, 2020. iúnius 26. kBorhél Sándor

Vezérigazgató



PÁLYÁZATI ADATLAP

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit irt. által
spnrlszervezetek részére kiírt pálvázathoz

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI:

Pályázó megnevezése:

______

Székhelye/lakcíme: —.

_______

Levelezési_címe:

______-

Nem magánszemély pályázó
esetén képviseletre jogosult

H neve:
Pályázó (vagy képviselője)
elérhetősége (telefon, fax,

e-mail):

A pályázó pénzIntézeti
szánhlaszánia:

- ________

A pályázó kapcsolattartásra
kijelölt e-mail címe:

________—

A pályázó kapcsolattartásra
kijelölt telefonszáma:

- ________

A pályázattal elbírálásával I

kapcsolatosan elektronikus úton
értesítést kérek:

Dátum, bélyegző, képviseletr
jogosult olvasható aláírása,

magánszemély pályázó esetén
olvasható aláírása: I

IGEN — NEM

Kell

aláírás

_________

EH.

_____ _____



2. A PÁLYÁZAT TARTALMA:

A kérelniezett támogatás
összege. tételesen, indokolással:

A niegvalósítandócél
felhasználásának rövid leírása:

A pályázat niegvalósításáilak
időszaka:

A megvalósítandó cél eléréséhez
rendelkezésre álló

pénzeszközöklállóeszközök
(ideértve a más forrásból

elnyert támogatás összegét):

_________________________

A pálvázathoz esatolt
mellékletek megnevezése.

száma:

Egyéb megjegyzés:

H____

_________ ________

Dátum, bélvegző, képviseletre
jogosult olvasható aláírása, P.H.
magánszniély pályázó esetén



olvasható aláírása:

3. KÖLTSÉGVETÉS (E FT)
Megvalósítás tervezett költsége (tételesen, az egyes tételeket egyértelműen válassza el

egymástól):

Megnevezés Összesen Saját forrás Egyéb Igényelt

Mindösszesen:

4. SZAKOSZTÁLYOK NEVE, TAGOK SZÁMA:

Sportág Szakosztálvok Létszám Leigazolt lEdzök száma
sportolók száma



5. EREDMÉNYEK (KERÜLETI, BUDAPESTI, ORSZÁGOS, NEMZETKÖZI):

6. KAPCSOLATA KERÜLETI SPORTÉ[ETTEL, RENDEZVÉNYEKKEL:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelenteni. hogy az általam megadott adatok valósak. és
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-töl kapott Korábbi támogatásokkal elszánioltam.
illetve folyamatban lévő támogatással (tániogatásokkal) a támogatási szerződésben rögzített
határidőig elszámolok.

Budapest
P.H.

olvasható aláírás


