Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Környezetvédelmi Alap
felhasználására
A rendelkezésre álló keret összege: 4.885.000.-Ft
A Környezetvédelmi Alap rendeltetése:
Gyomaendrőd környezeti állapotának megőrzése, további romlásának a megakadályozása,
környezeti és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása és továbbfejlesztése.
A Környezetvédelmi Alapot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet szabályozza, melyet Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv.
58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az 1990. évi LXV. Törvény 16.
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott meg.
A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására
lehet felhasználni, bevételeit csak az alábbi célok megvalósulását szolgáló tevékenységek
támogatására lehet fordítani.
Támogatható tevékenységek:



vizek védelme
a holtágak környezetében megvalósuló az épített környezet védelmére és
fejlesztésére szolgáló közműberuházás közül a kövesút-elektromos és ivóvíz
vezeték, szennyvíz vagy csapadékvíz elvezetését szolgáló csatorna építése

A pályázók köre:


Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek, melyek nem üzleti célú tevékenysége keretében az elnyert összegből
Gyomaendrőd közigazgatási területén végez, a támogatható tevékenységeknek
megfelelő környezetvédelmi tevékenységet.
(Pl: az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységét
ellátó környezetvédelmi egyesületek)

A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke:



A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája visszatérítendő, vagy vissza nem
térítendő is lehet, melyek együttesen is alkalmazhatók
A nyújtandó támogatás mértéke-eltérő rendelkezés hiányában- legfeljebb a
tervezett költségek 30%-a lehet. Gyomaendrőd Város közigazgatási területén
elhelyezkedő holtágak kezelését alaptevékenységként ellátó környezetvédelmi
egyesületek, környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak
fedezetére, a tervezett támogatható költségeket alapul véve, legalább 20%-os
mértékű saját erővel kell rendelkeznie, valamint a támogatás mértéke a
támogatható költségek önerő feletti része, maximum a tárgy évet megelőző évben
az egyesület területéről befolyt építményadó összege.

Pályázati speciális feltételek:



egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be
hiánypótlásra nincs lehetőség

Elszámolható költségek:




Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
Tárgyi eszközök beszerzése ( pl: gépek, berendezések)
Program megvalósításában közreműködő személyek bére, járulékai

A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázat elbírálásáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság saját hatáskörében dönt.
A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik. A pályázó a felhasználásról
pénzügyi és szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák,
melyek letölthetők a www.gyomaendrod.hu honlapról a Közérdekű menüpont Civil
pályázatok alpontján keresztül.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő témának és célnak. A
pályázó kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A pályázat formai követelménye:
A pályázat kizárólag a közzétett pályázati adatlapon nyújtható be egy példányban.
Pályázati díj: nincs
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának formája:
Írásban a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázati adatlap kitöltésével. (1 példányban).

A pályázat benyújtásának módja:
Személyes vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati határidőt követő soron következő bizottsági ülés.
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Üi: Varjú Róbert
Tel: 66/386-122
e-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu

PÁLYÁZATI ADATLAP
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő holtágak környezetében
megalakult környezetvédelmi egyesületek tárgyévi környezetvédelmi célú
kiadásainak részben fedezetére a 11/2007 (II.26.) Gye.Kt. rendelet alapján.
Pályázó

neve:
Címe:

Kapcsolattartó személy:
Neve:
Címe:
Telefon/fax száma
e-mail címe:

Megvalósítás helye:
Egyesület adószáma:

Számlavezető bank neve:
Címe:
Bankszámlaszáma:

Támogatási cél megjelölése
(A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része,
maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről
Befolyt építményadó összege)

I. Környezetvédelmi célú kiadás
Környezetvédelmi célú kiadás

Összeg (Ft)

Vizek védelme
épített környezet védelmére és fejlesztésére
szolgáló közműberuházás közül a kövesútelektromos és ivóvíz vezeték, szennyvíz vagy
csapadékvíz elvezetését szolgáló csatorna
építése

II. Közmű beruházás
(A támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150 %-a)
Közmű beruházás
kövesút építése
elektromos vezeték építése
ivóvíz vezeték építése
csapadékvíz elvezetése
szennyvíz elvezetésére szolgáló csatorna
építése

Összeg (Ft)

III. Támogatási cél szöveges leírása
(maximum 1 oldal)

IV. Forrásösszetétel:
Forrás megnevezése
igényelt támogatás
saját erő
össz. költség

Összeg (Ft)

Mellékletek
1. sz. melléklet:
Költségvetés főösszesítő

2. sz. melléklet:
Adóosztály által kiállított, az egyesület területéről a tárgyévet
megelőző évben befolyt építményadó összegéről szóló
igazolás

3. sz. melléklet:
Nyilatkozat a saját erő meglétéről

4. sz. melléklet:
A számlavezető pénzintézet nyilatkozata

5. sz. melléket:
A közmű beruházás tervlapjai

6. sz. melléklet:
Kivonat az
vonatkozóan

Egyesület

jegyzőkönyvéből

a

pályázatra

