MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
IDEGENFORGALMI ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ 2017. ÉVI TÁMOGATÁSRA
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális,
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. évben is meghirdeti az Idegenforgalmi Alap
pályázatot.
A pályázati cél:
hiánypótló turisztikai kiadványok készítése, az idegenforgalmi főszezon idején kulturálisturisztikai programok megvalósítása, a programok népszerűsítése, dokumentálása, melyek
 elsődlegesen növelik a turisták tartózkodási idejét és a turisztikai szezon hosszát,
 ösztönzik a beutaztató tevékenységet,
 új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak,
 ösztönzik több partner együttműködését,
 hozzájárulnak Miskolc pozitív megítéléséhez
A pályázók köre: Az idegenforgalom területén működő gazdasági szervezetek, civil
szervezetek, amelyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci
székhellyel rendelkeznek.
A fenti célok megvalósítását kitűző pályázók közül előnyt élvez, aki
a) a pozitív városimázs alakítását szolgáló projekttel pályázik,
b) idegenforgalmi szempontból jelentős célcsoportok (családosok, fiatalok, iskolai
osztályok, nyugdíjasok) megszólításával,
c) belvárosban kínál programlehetőséget.
Azon pályázók, akik a 2016. évi Idegenforgalmi Alapból elnyert támogatás felhasználásával a
megadott határidőig nem számoltak el, 2017-ben pályázati támogatásban nem részesülhetnek,
kivételként kezelve a vis maior eseteket.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletben
megállapított Idegenforgalmi alap költségvetési sora.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft
Maximális támogatás összege: 300.000 Ft.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. április 19. – 2017. december 31.
I. A pályázat benyújtása:
I./1. Pályázati feltételek:
 Pályázati díj megfizetése.
 A következőről tájékoztatjuk pályázónkat:
Pályázatának benyújtásának alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.
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A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén
kötelező.
Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak
minősülnek, amik a www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon közzétételre kerülnek.
I./2.

Pályázati díj fizetése:
 Pályázati díj összege: 3.000 Ft.
 A pályázati díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb
mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A pályázati díj a
döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
 A több pályázatot benyújtó szervezetek a pályázati díjat összevontan fizessék be.
A pályázati díj a következő számlaszámra utalható: CIB Bank Zrt. 1070008642689106-51100005.
 Átutalásnál a közleménybe kérjük feltüntetni: Idegenforgalmi Alap, valamint a
pályázó pontos nevét, olvasható, pontos számlázási címét, adószámát.

I./3.

Saját forrás biztosítása: A pályázó köteles saját forrást biztosítani, amely a projekt
összköltségének legalább 20%-a

II. A pályázás módja
II./1.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott pályázati adatlap kitöltése és
beküldése. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról
(Turizmus/Idegenforgalmi Alap pályázat)

II./2. Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
 cégbejegyzésről szóló végzés, vagy társasági szerződés vagy vállalkozói igazolvány –
másolatban (civil szervezeteknek hitelt érdemlő dokumentumokkal - bírósági
nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata - kell igazolni működésüket.
 banki referencia – 1 db eredetiben, 30 napnál nem régebbi,
 cégszerű aláírás igazolása érvényes okirat alapján másolatban,
 pályázati díj átutalásának bizonylata,
 kitöltött nyilatkozat összeférhetetlenségről.
II./3.

A pályázat benyújtásának helye, postacíme: Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Kulturális és Városmarketing Osztály, 3525 Miskolc, Városház
tér 8. A borítékon kérjük feltüntetni: IDEGENFORGALMI ALAP - 2017. ÉVI
PÁLYÁZAT. Elektronikusan a bencsi@miskolcph.hu e-mail címre kérjük beküldeni a
pályázatot.

II./4.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 18.
(A postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő!)
A határidőn túl nincs lehetőség pályázat benyújtására.

II./5.

A pályázattal kapcsolatban Koczurné Bencs Ilona a Kulturális és Városmarketing
Osztály munkatársa (e-mail: bencsi@miskolcph.hu, cím: 3525 Miskolc, Városház tér.
8. Tel.: 512-700, mellék: 1305) ad konzultációs segítséget.
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III. A pályázat elbírálása:
III./1. Pályázatok elbírálása:
 a támogatások odaítéléséről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
dönt,
 a pályázatok eredményességéről a pályázókat a Polgármesteri Hivatal írásban
értesíti,
 a támogatást elnyert pályázóval a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a
támogatás folyósítása előtt szerződést köt, és a szerződésnek megfelelően a
támogatás összegét átutalja a felhasználó bankszámlájára.
 A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
III./2. Elbírálás szempontjai:
1. pályázati téma bemutatása, szakmai jelentősége, várható eredménye,
2. pályázati téma költségvetésének realitása, a meglévő források mértéke és várható
bevételei,
3. pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala.
IV. A támogatás elszámolása
IV./1. Támogatás az alábbi kiadási címekre igényelhető:
a)
b)
c)
d)

anyagjellegű ráfordítások,
tárgyi eszközök,
immateriális javak (pl. szellemi termékek),
megbízási díj.

IV./2. A támogatás felhasználásáról a pályázó köteles elszámolást és szakmai összegzést
készíteni 2017. december 31-i felhasználással a pályázati projekt megvalósulását
követően, de legkésőbb 2018. január 31-ig. A pályázati elszámolást és szakmai
összegzést a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Városmarketing Osztályára kérjük
megküldeni fenti határidő betartásával.
IV./3. A szakmai beszámoló valamint a pénzügyi elszámolás követelményeit a támogatási
szerződés rögzíti.

V. A támogatás felhasználásának ellenőrzése:
V./1. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott célra az ott
rögzítettek szerint használhatja fel.
V./2. A pénzügyi felhasználást a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Kabinete, a szakmai
felhasználást a Kulturális és Városmarketing Osztálya ellenőrzi és szabálytalan
felhasználás esetén kezdeményezi a támogatás visszatérítését.

-3-

VI. Egyéb rendelkezések
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatban megadott név, székhelye/cím,
képviselő neve, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok
változásait a szerződéskötéskor haladéktalanul jeleznie kell.
A pályázó ellen indult csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárást – 8 napon belül –
köteles Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának bejelenteni.
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PÁLYÁZATI ADATLAP
a Miskolci Idegenforgalmi Alap 2017. évi pályázatához



Határidő: 2017. április 18.
Benyújtandó: 1 db eredeti és 1 másolati példányban, ill. elektronikusan

Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni!

1.

A pályázat címe:

2.

A pályázó szervezet

2.1.

Megnevezése:__________________________________________________________

2.2. Szervezeti formája: _____________________________________________________
A vonatkozó okmányt (végzés, határozat, szerződés, megállapodás) kérjük mellékelni!
2.3.

Székhelye: ___________________________________________________________

2.4.

Postacíme: ____________________________________________________________

2.5.

Aláírásra jogosult képviselő és a kapcsolattartó személy

2.5.1. Neve:

_________________________

____________________________

2.5.2 Telefonszáma:_________________________

____________________________

2.5.3 E-mail címe: _________________________

____________________________

2.6.

Cégbírósági bejegyzésének éve:

2.7.

Adószáma:

2.8.

Bankszámlavezető pénzintézete

________________

__________________________________

2.8.1. Megnevezése:
__________________________________________________________
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2.8.2. Bankszámla
száma:______________________________________________________
Kérjük csatolni a pénzintézet által kiadott referenciát, miszerint a pályázó élő
folyószámlával rendelkezik, számláját sorban álló követelés nem terheli.
3.

A pályázat

3.1.

A pályázati téma, program rövid bemutatása (max. 1 oldal terjedelemben)

4.

A program megvalósításának teljes költségvetése

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg:
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege:
Más forrásból rendelkezésre álló összeg:
Az igényelt támogatás összege:

5.

A program megvalósításában résztvevő szervezetek, vállalkozások: (feladat
megjelöléssel)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6.

A megvalósítást ajánló szervezetek, személyek (nem kötelező):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7.

Korábbi hasonló projekt referenciái (nem kötelező):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
o A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény
értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………
………………………………………………………………………………..……………….…
o Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):


köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által
kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem
tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
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o Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
o A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság
pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
 vezető tisztségviselője
 az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
 vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
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2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács
tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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