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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
              

 
Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Településfejlesztési és 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a város rehabilitációs projekt lebonyolításával 
megbízott Városfejlesztő Társaság), mint Közvetítő Szervezet  

pályázatot hirdet  
a „Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” című városrehabilitációs projekt 

keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló  
„Sportesemények”  

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 nem 
hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi 
közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, 
sportesemények, környezettudatos rendezvények stb.) megvalósítására, amelyek erősítik 
a helyi társadalom kohézióját.  
Nádudvar Város Önkormányzata a „Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése” 
című városrehabilitációs projektje keretében az infrastrukturális, beruházás jellegű 
fejlesztések mellett kiegészítő „soft” elemek megvalósítását tervezi. A megvalósítandó 
programok, akciók, rendezvények célja a városközpont közösségi funkcióinak 
erősítése, amely összhangban van a város jelenlegi fejlesztési dokumentumaiban 
(Integrált Városfejlesztési Stratégia, Előzetes Akcióterületi Terv) megfogalmazott 
célokkal. Annak érdekében, hogy a városrehabilitációs projekt keretében meghatározott 
„soft” tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport 
igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg, a helyi civil és 
egyéb társadalmi szervezetek bevonása indokolt.  
A Programalap működtetésének céljai tehát az alábbiak: 

 Nádudvar belvárosa közösségi funkcióinak erősítése, 
 a városrehabilitációs projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházások 

elfogadottságának és ismertségének növelése a fejlesztések fenntarthatóságának 
elősegítése érdekében, 

 a városban telephellyel, vagy székhellyel rendelkező, a város társadalmi, 
közösségi életére befolyással bíró non-profit szervezetek aktivitásának fokozása. 
 

 
 
2. A pályázók köre 
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Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban 
vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban 
már konkrét akciókat végrehajtottak). 
Az alábbi 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; 

 Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a 
településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban 
vannak; 

 Társasházak, lakásszövetkezetek; 
 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 
A pályázat keretében Nádudvar Város Önkormányzata a „Nádudvar belvárosának 
funkcióbővítő fejlesztése” című városrehabilitációs projektje keretében az 
infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítása 
támogatható. 
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, 
rendezvények, tájékoztatók, és ezek sorozatai: 

 az érintett lakosság bevonását célzó akciók; 
 közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, 

tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi 
kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport 
rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.); 

 helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló 
akciók; 

 integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók 
megszervezésének támogatása; 

 
A pályázat keretében az alábbi témákban, a megjelölt tartalommal lehet miniprojekt 
javaslatokat benyújtani, azok megvalósításához támogatást igényelni: programok, 
rendezvények, előadások, vetélkedők, kiállítások szervezése, lebonyolítása „sportnapok” 
keretében. 
 
 Sportesemények szervezése a közösségépítés és szabadidő hasznos eltöltése céljából. 

A tevékenység keretében változatos sportjellegű rendezvények, vetélkedők 
szervezése valósulhat meg, elsősorban kézilabda, labdarúgás és futás 
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sportágakban. Cél, hogy a teljes lakosság, és kiemelten a fiatalkorúak sport iránti 
szeretete erősödjön, valamint a lakosság helyi kötődése mélyüljön.  

 
Az egyes mini-projektek konkrét tartalmát a pályázó szervezetek (Címzettek) 
alakíthatják ki, pályázatukban bemutatva, hogy a tevékenységekkel milyen létszámú, 
korosztályú célcsoportot céloznak meg és azok milyen pozitív hatással lehetnek a 
célközönségre. 
A sporteseményekkel szemben elvárás, hogy a városrehabilitációs pályázat keretében 
megújuló létesítményekben, köztereken valósuljanak meg, a 2014.- 2015. év folyamán. 
Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / 
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és 
eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el. 
A „Sportesemények” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2015. 01. 23., záró 
időpontja legkésőbb: 2015.02.28. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet 
korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap. 
 
A rendelkezésre álló keret: 4.500.000 Ft. 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
Támogatási intenzitás: 100% 
Támogatás összege: maximum 1.500.000 Ft. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.12.03-tól 2014.12.12-ig 
 
4. Pályázat benyújtása 
 
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város és a Városfejlesztő 
társaság honlapján (www.nadudvar.hu illetve www.tvg-nadudvar.hu), valamint 
nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal portáján és a Városfejlesztő Társaság 
hírdetőtábláján. 
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: 
 

Nádudvar Város Önkormányzata 
4181 Nádudvar, Fő utca 119. 

 
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét és 
azonosítószámát: „Sportesemények”, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0010/2 
A jelentkezési lapok benyújtása 2014.12.12-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. 
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A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-54/527-113-es telefonszámon 
vagy az ludmanl@nadudvar.hu e-mail címen tehetik fel. 
 
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok 

1. Jelentkezési lap 
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta 
3. Létesítő okirat másolata 
4. Referenciaigazolás 
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával): 

a. árajánlatok 
b. költségbecslések 

 
 


