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2018. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KULTURÁLIS  PROGRAMOK  

TÁMOGATÁSÁRA 

-Balatonfűzfő Város Önkormányzata Civil Alapjának felhasználásával 
 

Pályázati cél: Kultúra/Rendezvényszervezés 

Támogatás feltételei:  

- Helyi érdekeltségű rendezvény esetén: (Kultúra I.) 

A pályázat útján elnyert, max. 100.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználható 

Balatonfűzfőn 2018. évben megvalósuló, elsősorban helyi érdekeltségű, a város kulturális életét 

gazdagító, nem zártkörű rendezvény megvalósítására. A támogatás további feltétele, hogy a pályázó 

Balatonfűzfő területén működő civil szervezet vagy szerveződés legyen, és a szervező legalább 15 

nappal a rendezvény előtt nyilvánosan, legalább a helyi lakosok számára meghirdesse a rendezvényt. A 

támogatás TAO fejlesztési programban szereplő költségelemekre nem fordítható. 

- Turisztikai vonzerőt képviselő rendezvény esetén: (Kultúra II.) 

A pályázat útján elnyert, max. 250.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználható 

Balatonfűzfőn 2018. évben megvalósuló, a város kulturális életét gazdagító és egyben turisztikai 

vonzerőt képviselő (nem csak helyi lakosokat vonzó) rendezvény megvalósítására. A támogatás további 

feltétele, hogy a pályázó Balatonfűzfő területén működő civil szervezet vagy szerveződés legyen, és a 

szervező legalább 30 nappal a rendezvény előtt nyilvánosan, több csatornán keresztül meghirdesse a 

rendezvényt. A támogatás TAO fejlesztési programban szereplő költségelemekre nem fordítható. 

Egy pályázó több pályázat benyújtására is jogosult. A pályázat beadási határidő előtt már megvalósult 

rendezvény támogatására is lehet pályázni. 

A támogatás formája mindkét esetben: egyszeri, vissza nem térítendő. 

A támogatás mértéke:  

- Helyi érdekeltségű rendezvény esetén: (Kultúra I.) 

A pályázatonként megítélhető legmagasabb összeg: 100.000 Ft 

- Turisztikai vonzerőt képviselő rendezvény esetén: (Kultúra II.) 

A pályázatonként megítélhető legmagasabb összeg: 250.000 Ft 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 04.10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 04.18. 

A támogatások felhasználásának határideje: 2018.11.30. 

A támogatások pénzügyi elszámolásának határideje: 2018.11.30. 



 

Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán vagy Gál Andreától személyesen, 2018.03.10-től.  

Pályázattal kapcsolatos további információ Gál Andreától kérhető. ( Elérhetőség: 30-377-4262, 

galandi754@gmail.com ) 

A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon való 

feltüntetésével), Gál Andrea Alapítványi elnök címére, kizárólag postai úton küldve (8175 Balatonfűzfő, 

Hegyalja u.42.) 

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: 

 A pályázati adatlapot és mellékleteit; 

 A pályázó 2017. évi tevékenységének rövid összefoglalóját; 

 A pályázó Balatonfűzfő városáért végzett aktív szerepvállalását, önkéntes tevékenységét; 

 A támogatás tervezett felhasználását és a rendezvény teljes költségbecslését; 

A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. Első körben a 

hiánytalanul benyújtott, hiánypótlásra nem szoruló pályázatok kerülnek elbírálásra, a megjelölt április 

18-i határidőig. A hiányosságot vagy ellentmondást tartalmazó pályázatok esetén április 18-ig 

hiánypótlásra felszólító döntés születik, és a hiánypótlást követően dönt a Kuratórium a pályázat 

támogatásáról, az első kör után még rendelkezésre álló forrás ismeretében.  A pályázat eredményéről 

minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatott pályázókkal az Alapítvány szerződést köt, amelyben 

szabályozza a támogatás felhasználását és az elszámolás módját. 

A forrás biztosítása Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezett civil 

keret terhére történik. 

 

Balatonfűzfő, 2018.03.08. 

Balatonfűzfőért Alapítvány 
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