PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány pályázatot hirdet nagycsaládosok és egyszülős
családok üdülésének támogatására

I. A pályázat célja: A szociálisan rászorult három vagy több gyermeket nevelő kétszülős
családok (nagycsaládosok) és egyszülős többgyermekes családok üdülésének támogatása
II. A pályázat benyújtására jogosult:
Minden alcsútdobozi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, kétszülős
családban három vagy több gyermeket nevelő, vagy gyermekeit egyedül nevelő, 18. életévét
betöltött szülő.
A támogatás kizárólag belföldi üdüléssel kapcsolatban felmerült szállásdíjra, útiköltségre és
szabadidős tevékenységgel összefüggő belépőkre használható fel, melyek egy üdülés során a
felmerülő költségeket jelentik.
A pályázat alkalmazásában:
- család: egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező szülő(k) és 16. életévét be nem
töltött, illetve 16. életévét betöltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező
gyermek(ek)
- az egyszülős család tekintetében egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy,
elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van
III. A pályázat benyújtási helye:
A pályázat benyújtható egy példányban az Alapítvány levelezési címére, ajánlott
küldeményként postázva, vagy személyesen beadva.
IV. A pályázat beérkezésének határideje:
2019. június 15. szerda 12:00 óra
V. Támogatási feltételek:


A támogatás formája: Egy összegben, előfinanszírozásban, vissza nem térítendő, mely
kizárólag a belföldi üdüléssel kapcsolatos alábbi költségekre használható fel:
szállás
útiköltség
szabadidős tevékenységgel összefüggő belépők költsége.



A támogatás felhasználása során nem számolható el a 18. év feletti személyek után
fizetendő idegenforgalmi adó összege.



A támogatás felhasználásának időszaka: 2019. június 10-től 2019. október 10-ig.

-

VI. A pályázati összeg felosztásának elvei:
1. A támogatás odaítélése során támogatásban részesülhet az a pályázó, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 50.000.-Ft-ot.
2. A pályázat elbírálása során előnyt élvez, aki egyedülállóként 3 vagy több gyermeket
nevel.
3. A kérelmek a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül folyamatosan
nyújthatók be, és folyamatosan kerülnek elbírálásra, a rendelkezésre álló keretösszeg
erejéig.
4. A pályázati keretösszeg: 3.000.000 forint
5. A támogatási összeg: a támogatott családjában élő családtagonként egységesen
30.000 Ft
VII. A pályázati adatlap beszerezhető:
Polgármesteri Hivatal, 8087 Alcsútdoboz, József A.u.5.
VIII. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:






kitöltött pályázati adatlap
a pályázati adatlap mellékletében szereplő jövedelemigazolások, nyilatkozatok, egyéb
igazolások (tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása). A benyújtandó
dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlapban megtalálható.
összeférhetetlenségi nyilatkozatok – Knyt. Áht
személyazonosságot és lakcímet igazoló dokumentum fénymásolata minden, a
pályázatban érintett családtag részéről

IX. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés, elszámolás:
Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra nincs
lehetőség.
A pályázatokról a pályázat benyújtását követő 5 napon belül a Közalapítvány Kuratóriuma
dönt, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázók a Kuratórium döntését követő 3 napon belül kapnak értesítést a pályázat
eredményéről. A nyertes pályázó köteles az értesítésről számított 10 napon belül szerződést
kötni. A támogatás folyósítására a szerződés teljes körű aláírását követő 15 napon belül kerül
sor. A támogatás felhasználásával 2019. október 30-ig el kell számolnia a pályázónak. A
támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályaira a támogatási szerződésben
foglaltak az irányadók.
Azon pályázó, aki a támogatással határidőben nem számol el, az a támogatási összeg
visszafizetésére kötelezhető és kizárható az esetleges további pályázati támogatásokból.
X. További információ, kapcsolattartás:
A pályázatról további felvilágosítás kérhető a Alcsútdoboz Községért Közalapítvány
kuratóriumi elnökétől, Pallaghné Szilveszter Máriától tel: +36 30 5347550
Alcsútdoboz, 2019.05.14.

Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Kuratóriuma

