
  

 
 

 
 
 

Pályázati felhívás  

független kulturális projektek megvalósítására 

 

A terézvárosi önkormányzat 2021-ben nyolcmillió forint keretösszegben ír ki pályázatot, amellyel 

professzionális művészeti és kulturális projektek VI. kerületben történő megvalósítását támogatja. A cél 

az, hogy tovább gazdagodjon a városrész kulturális sokszínűsége, és segítséget kapjanak a koronavírus 

járvány miatt nehéz helyzetbe került független alkotók.   

 

Pályázhat Terézvárosban bejegyzett székhellyel rendelkező, vagy tevékenységével a kerülethez 

kötődő: 

 vállalkozás, amely alapító okiratában kulturális tevékenység, vagy azt támogató tevékenység 
szerepel 

 kulturális alaptevékenységű civil szervezet 

 kulturális tevékenységet végző egyéni vállalkozó és független alkotó, aki Terézvárosban él 
és alkot 

 aki az önkormányzat által korábban nyújtott támogatásokkal elszámolt, nincs tartozása vagy 
elszámolási kötelezettsége az önkormányzattal szemben 

 

Nem pályázhat: 

 párt, pártalapítvány, párt részvételével létrehozott civil szervezet 

 szakszervezet, egyház, közalapítvány 

 központi költségvetési szerv 

 önkormányzat tulajdonában álló cég és annak alkalmazottja  

 az, aki a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett 

 felszámolás vagy csődeljárás alatt álló szervezet 

 aki nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal 
 

Pályázható tevékenységek: 

 időszakos művészeti projekt 

 kiadvány, könyv 

 kulturális események, fesztiválok 

 több alkalomból álló rendezvény, rendezvénysorozat 

 kulturális performanszok  
 

Nem támogatható olyan tevékenység, amely: 

 pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt célnak 

 pályázati anyaga bűncselekmény elkövetésére buzdít, vagy a tevékenység uszításra 
alkalmas 

 a projekt megvalósítása kisebbségek (nyelvi, etnikai, stb.) vagy más nemzetek méltóságának 
sérelmével jár 

 pályázata kiskorúak védelmének törvényi követelményeibe ütközik 
 

A támogatás minimum összege 100.000, maximális összege 500.000 forint.  
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A támogatás a 2021. szeptember 1. és december 31. között megvalósuló projektekhez igényelhető, de a 

megvalósítás a 2022-es évre átnyúlhat, ha a bírálóbizottság ezt jogosnak tekinti és erről határoz. 

Pályázati feltételek:  

 a pályázati adatlap és az abban előírt nyilatkozatok és mellékletek egyidejű, határidőre történő     

benyújtása  

 a program(ok)hoz kapcsolódó minimális kommunikációs terv (pl. meghívó Terézváros 

magazinban vagy Terézváros honlapján vagy közösségi oldalán történő megjelentetés, stb.) 

pályázathoz való csatolása 

 a pályázott program(ok)on kötelezően meg kell jeleníteni Terézváros logóját – a Terézváros 

jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 53/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2.§-a szerint 

– és „A program a terézvárosi önkormányzat támogatásával valósult meg” feliratot 

 a pályázó köteles a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a 

támogatást nyújtó önkormányzatnak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse 

 

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, hiánypótlásra nincs lehetőség, továbbá a pályázatról szóló 

döntés ellen nem lehet fellebbezni.  

Kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a pályázati anyagban megadott név, székhely/cím, 

képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok pontosan 

szerepeljenek. 

A pályázat benyújtási határideje 2021. október 1. 

A benyújtás módja:  

 személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös u. 4.)  

 az onkormanyzat@terezvaros.hu címre küldve, a képviseletre jogosult(ak) által aláírva 

 elektronikus hivatali kapun keresztül (terezonk) 

Az adatlapokat az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet beszerezni, vagy a www.terezvaros.hu 

oldalról lehet letölteni. 

A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület Humán Bizottsága nyílt pályázati eljárást követően dönt. 
A pályázatok elbírálása után minden pályázó írásban kap értesítést. A nyertes pályázókkal az 
önkormányzat támogatási megállapodást köt. 
 
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázata és annak eredménye az 

önkormányzat honlapján és magazinjában megjelenjen.  

A pályázaton elnyert támogatás felhasználható: 

- dologi költségekre (eszközök beszerzése, bérlése, vállalkozási díjak, rendezvényszervezés költsége, 

terembérlés, egyéb dologi költségek /pl. jogdíjak/ – ha a terembérlés az E10 Közösségi Ház 
helyiségeire vonatkozik, a nyertes pályázó a terembérlet  listaárából 25 százalék kedvezményt kap), 
felhasznált anyagokra, eszközökre  

- kommunikációs költségekre (grafikus, informatikus, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, hirdetési 
költség, egyéb kommunikációs költség) 
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A pályázat elszámolása: 

A pályázaton megítélt összeggel a nyertes pályázó maradéktalanul köteles elszámolni. Az elszámolás 

elektronikus úton történik: 

- a pályázó a megvalósult projektről dokumentációt küld (fotó, DVD, pendrive, írásos formában) 

- a pályázó mellékeli a felhasznált támogatásról szóló számlákat, az írásban kötött szerződések 
másolatát, a számfejtéssel kifizetett megbízási- és tiszteletdíj szerződéseinek szkennelt példányát, az 
árubeszerzések vagy szolgáltatások számláit 

- a pályázó röviden írásban összefoglalja a projekt eredményét, eredményességét 
 

További információt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályától, a 342-7582 
telefonszámon lehet kérni. 
 

 


