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P Á L Y Á Z A T O T 

 

MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK MUNKÁJÁNAK TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG 

ESZKÖZEIBŐL VALÓ TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA  

A 2022.01.01.-09.30. IDŐSZAKRA  

 

 Eszközöket ítélünk oda Topolya Helyi Közösség pénzeszközeiből művelődési 

egyesületek munkájának társfinanszírozására a 2022.01.01.- 09.30. időszakra.  

1. A pályázaton való részvételi jog 
A pályázaton való részvételre olyan művelődési egyesületek jogosultak, amelyek be 

vannak jegyezve az illetékes szervnél, valamint Topolya Helyi Közösség területén van a 

székhelyük. 

Azok a művelődési egyesületek, amelyek 2021. 12. 31-ig nem nyújtották be a 2021. 

évi pályázat alapján odaítélt eszközök célirányos elköltéséről szóló jelentést, nem jogosultak a 

2022. évi pályázaton való részvételre.  

2. A támogatás eszközei 
Topolya Helyi Közösség a 2022.01.01.- 09.30. időszak pénzügyi terve 1.455.000,00 

dinár összegben irányoz elő eszközöket.  

3. Az eszközök odaítélésére vonatkozó jelentkezés benyújtása 
A művelődési egyesületek a művelődési egyesületnek szánt eszközök elosztási 

eljárásának lebonyolításával megbízott bizottsághoz nyújtják be az eszközök odaítélésére 

irányuló jelentkezést. 

A pályázati jelentkezési űrlap letölthető a www.btopola.org.rs községi honlapról, vagy 

átvehető Topolya Helyi Közösség Szakszolgálatának épületében a Fő utca 44. szám alatt.  

Egy művelődési egyesület csak egy jelentkezést nyújthat be. Ha a művelődési 

egyesület több jelentkezést nyújt be, csak az elsőként benyújtott jelentkezést vesszük 

figyelembe. 

4. Az eszközök odaítélésének kritériumai 
Az eszközöket a következő kritériumok alapján ítéljük oda: 

- az aktív tagok száma, 

- az aktív szakosztályok száma, 

- az aktív koreográfiák száma a tavalyi évben, 

- az éves fellépések száma belföldön, 

- belföldi és külföldi szemléken és versenyeken való részvétel és elért eredmények, 

- az éves fellépések száma külföldön, 

- külföldi szemléken és versenyeken való részvétel és elért eredmények 

5. A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok melléklendők: 

1. Az illetékes szerv határozata az egyesület nyilvántartásba vételéről 

2. Az előző évre vonatkozó munkajelentés 

3. Munkaterv, amely kapcsán benyújtják az eszközök elosztására irányuló pályázati 

jelentkezést 

4. Pénzügyi terv 

5. Kitöltött kérdőív 

6. Nyilatkozat az egyesület aktív tagjainak számáról, pecséttel és a felelős személy 

aláírásával hitelesített 

http://www.btopola.org.rs/


7. Nyilatkozat az egyesület aktív szakosztályainak számáról, pecséttel és a felelős 

személy aláírásával hitelesített  

8. Nyilatkozat az elmúlt évben az aktív koreográfiák számáról és elnevezéséről, 

pecséttel és a felelős személy aláírásával hitelesített   

9. Az előző évi belföldi fellépések számáról szóló nyilatkozat 

10. Szemlékre és versenyekre való jelentkezés fénymásolata, köszönőlevél vagy egyéb 

dokumentum, amely igazolja a szemlén vagy versenyen való részvételt 

11.  A fellépésekről szóló jelentés, valamint a repertoár és a csoport tagjainak száma  

 

6. A pályázat 2022. 02. 18-ig van nyitva. 
A pályázati jelentkezés a szükséges dokumentációval Topolya Helyi Közösség 

Szakszolgálatának épületében, a Fő utca 44. szám alatt, nyújtható be.  

A nem idejében beérkezett és hiányos dokumentációval rendelkező jelentkezéseket 

nem vesszük figyelembe.   
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