PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a „Mór városközpontjának rehabilitációja” városrehabilitációs projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.
1. A pályázat célja
A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati
rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem vagy csak igen
nehezen lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni a helyi közösség bevonását
célzó, a helyi társadalom kohézióját erősítő kisebb közösségi programok
megvalósítására.
Mór Városi Önkormányzat a „Mór városközpontjának rehabilitációja” elnevezésű projekt
keretében a következő infrastrukturális beruházásokat tervezi megvalósítani:
• A Szent István tér 7 – Lovarda utca 1. épületegyüttes („lábasház”) felújítása
• A Polgármesteri Hivatal felújítása
• A Szent István téri park rehabilitációja
• A Kapucinus tér felújítása
• A Kapucinus teret a Bajcsy-Zsilinszky úttal „összekötő útszakasz” felújítása.
Az infrastrukturális beruházások mellett a projekt lehetőséget biztosít olyan helyi
programok, rendezvények megvalósítására, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a
fent felsorolt projekthelyszínekhez. Jelen pályázati felhívás az ilyen rendezvények
megvalósítására keres pályázókat.

2. A pályázók köre
Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező vállalkozói
tevékenységet folytató non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal
kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a
helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) –
amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
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•

Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és
gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek
Mór városközpontjának infrastrukturális fejlesztését kiegészítő „soft” elemek
megvalósítása,
melynek
célja
a
helyi
identitást,
közösségformálást,
környezettudatosságot erősítő programok megvalósítása.
Az
alábbi
témákban
a
megjelölt,
javasolt
program/rendezvény („mini-projekt”) javaslatokat:

tartalommal

lehet

benyújtani

•

Fogyatékkal élők napja
Szemléletformáló, közösségépítő rendezvény
o Lehetséges programok (például):

„Akadályverseny” – egészséges emberek számára is kipróbálható
hétköznapi tevékenységek
 Ki-mit-tud: sérült fellépők a színpadon
o Rendelkezésre álló költségkeret: 2 millió Ft
o A rendezvény javasolt időpontja: 2013. május 11.

•

Környezetvédők és városszépítők napja
A helyi környezettudatosság erősítését szolgáló szemléletformáló rendezvény
o Lehetséges programok (például):
 Köztéri kiállítás, amely a város „sebeire” hívja fel a figyelmet (pl.
fagyöngy)
 A témához kapcsolódó akciók: vetélkedő, egy „seb” közösségi
orvoslása
o Rendelkezésre álló költségkeret: 2 millió Ft
o A rendezvény javasolt időpontja: 2013. március 22

•

Játékok napja
Közösségépítő rendezvény
o Lehetséges programok: Sport, ügyességi és szellemi játékok – családok,
kollégák, különböző csapatok számára
o Rendelkezésre álló költségkeret: 1,75 millió Ft
o A rendezvény javasolt időpontja: 2013. április 20.

•

Kapcsolódás a Public art: a köztéri művészet napjához
A helyi identitást erősítő rendezvény
Ez a kiírás az önkormányzat (a Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ) által
szervezendő
nagyrendezvényhez
kapcsolódóan
(amelynek
keretében
a
közterületeken, a rendezvény ideje alatt készülnek el a műalkotások) biztosít
lehetőséget kapcsolódásra, valamint az érintett köztereken már kész műalkotások
kiállítására, installációjára is lesz lehetőség.
o Rendelkezésre álló költségkeret: 1.87 millió Ft
o A rendezvény tervezett időpontja: 2013. július. 15-21.
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A rendezvények helyszínei
közterületek lehetnek.

a

városrehabilitációs

pályázatban

érintett

épületek,

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához /
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések,
valamint szolgáltatások számolhatók el.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013.március 22, záró
időpontja legkésőbb: 2013. szeptember 30.
A rendelkezésre álló keret:7.620.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás maximális összege: maximum 1.524.000 Ft / címzett.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.
4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján (www.mor.hu),
valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési és
-üzemeltetési Irodán.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy
elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag
személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Mór Városi Önkormányzata
8060 Mór, Szent István tér 6.
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:
……………………
A jelentkezési lapok benyújtása 2013. január 31., 16.00-ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A
Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket Novák Nikolettánál, a 06-22/560-849es telefonszámon vagy az nikoletta.novak@mor.hu e-mail címen tehetik fel.
Egy pályázó több rendezvény megrendezésére is pályázathat, de külön –külön kell a
pályázatokat benyújtani. maximum 1.524.000 Ft / címzett.
Rendezvény lebonyolítása során a nyertesek kötelesek együttműködni a Lamberg-kastély
Művelődési Központtal, és Mór Városi Önkormányzattal.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap
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2.
3.
4.
5.

Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
Létesítő okirat másolata
Referenciaigazolás
Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
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