
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyula városában turisztikai és kulturális

vonzerővel bíró rendezvények támogatására

Gyula Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint Gazdasági 
Erőforrások Bizottsága a költségvetési  rendeletben erre meghatározandó összeg 
terhére pályázatot hirdet a Gyulán 2011-ben megvalósuló jelentősebb kulturális és 
turisztikai célú rendezvények támogatására.

I. A támogatás célja

A  támogatás  célja  a  Gyulán  2011-ben  megvalósuló  turisztikai  vonzerővel  bíró 
rendezvények,  hagyományőrző  programok,  kulturális  események  színvonalas 
megrendezése, továbbá a vendégforgalom főszezonon kívüli  növelése. A támogatás 
forrása a Gyulán beszedett idegenforgalmi adó.

II. A pályázók köre
1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel  

rendelkező:
a. jogi személyek,
b. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c. egyéni vállalkozók.

2. Nem nyújtható támogatás:
a. az  idegenforgalmi  főszezonban  (július  1  –  augusztus  31.)  rendezendő,   

nyereségorientált vállalkozások (vállalkozók) által szervezett rendezvényre;
b. csődeljárás,  felszámolási,  adósságrendezési,  végelszámolási  és  törlési 

(megszüntetési) eljárás alatt álló szervezetnek;
c. azon  személy  vagy  szervezet  részére,  aki,  vagy  amely  a  támogatás  iránti 

pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az önkormányzat által 
juttatott  valamely  támogatással  összefüggésben  a  támogatási  szerződésben 
vállalt  kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette,  kivéve a vis  maior 
esetét;

d. azon személy  vagy szervezet  részére,  amelynek  a székhely  szerinti  illetékes 
állami-,  illetve  önkormányzati  adóhatóság  hatáskörébe  tartozó,  lejárt 
köztartozása  van,  kivéve,  ha  arra  az  illetékes  adóhatóság  fizetési  könnyítést 
(részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

e. azon  személy  vagy  szervezet  részére,  aki,  vagy  amely  a  tevékenység 
folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

f. azon személy vagy szervezet  részére,  aki,  vagy amely nem nyilatkozik  arról, 
hogy  a  pályázat  szabályszerűségének  és  a  támogatás  rendeltetésű 
felhasználásának önkormányzat által történő ellenőrzéséhez hozzájárul;

g. azon  személy  vagy  szervezet  részére,  akiről,  vagy amelyről  hitelt  érdemlően 
bebizonyosodik,  hogy  a  pályázat  szakmai,  pénzügyi  tartalmát  érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor.

III. A pályázati feltételek
1. A pályázat keretében az alábbi rendezvények támogathatók: 
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2011.  évi,  Gyulán  megvalósuló,  legalább  két  napos,  kimutatható  turisztikai  és 
kulturális vonzerővel bíró rendezvények, rendezvénysorozatok.

2. A támogatás odaítélésének előfeltétele:
a. a rendezvény költségvetésének összege legalább 3 millió forint;  
b. a pályázatban megjelölt cél Gyulán valósul meg;
c. a  pályázó  szakmai  referenciái  megbízhatóak,  ennek  megítélése 
érdekében min. 3 korábbi rendezvényét ismerteti;
d. a rendezvény vonzereje legalább térségi szintű;
e. a pályázó bemutatja a rendezvény turisztikai, kulturális vonzerejét;
f. a rendezvény szerepel a 2011. évi városi rendezvénynaptárban;  
g. a  pályázat  tartalmazza  a  rendezvény  marketingtervét,  részletes 
forgatókönyvét (fellépők, kísérő programok stb.);
h. a  rendezvénynek  rendelkeznie  kell  saját  bevétellel,  amellyel  költségeit 
csökkenti;
i. a  rendezvényről  készülő  valamennyi  tájékoztató  anyag  tartalmazza  az 
alábbi információt: "A rendezvényt Gyula Város Önkormányzata támogatta.”
j. A pályázó vállalja a rendezvény megvalósítását olyan határidővel, hogy az 
azt követő pénzügyi teljesítés (támogatás utalása, majd a pályázó által benyújtott 
elszámolás  elfogadása)  legkésőbb  a  szerződésben  meghatározott  időn  belül 
megtörténjen.

IV. A pályázattal igényelhető támogatás
1. A támogatás formája:

Működési  támogatásának  nem  minősülő  visszafizetési  kötelezettség  nélküli 
végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

2. A támogatás mértéke és intenzitása:
a. támogatás mértéke: maximum 1,5 millió forint.
b. támogatás  intenzitása: nyereségorientált  vállalkozások  (vállalkozók)  által 

szervezett rendezvény esetén maximálisan 25 %, nonprofit, vagy civil szervezet 
által szervezett rendezvény esetén maximálisan 50 %.

3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra való tekintettel a pályázat 
beadásakor,  továbbá  az  elnyert  támogatás  felhasználásakor  a  közpénzekből 
nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény,  illetve  a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve 
kell eljárni. 

4. Elszámolható és el nem számolható költségek:
Az elszámolható és a nem elszámolható költségek tekintetében a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásai az irányadóak.
4.1. Elszámolható költségek:

A  rendezvény  összköltségében  csak  olyan  költségek  számolhatók  el, 
amelyek  a  IV.1.  pontban  meghatározott  támogatható  tevékenységekhez 
kapcsolódnak,  elengedhetetlenül  szükségesek a projekt  megvalósításához, 
megfelelnek  a  költséghatékonyság  elvének,  nem  haladják  meg  az  adott 
piacon általánosan elfogadott mértéket. A költségeket számla másolatokkal 
kell  azonosítani és igazolni – a pénzügyi kifizetés, valamint a hozzátartozó 
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szakmai  teljesítésigazolással  együtt,  a  támogatás  elszámolásának 
benyújtásakor. 
A következő, a fenti feltételeknek megfelelő költségek számolhatók el:
a. anyagjellegű  ráfordítások  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint (pl. szállás, étkezés, szállítás, utazás 
költségei,  marketingköltségek,  szórólap,  prospektus,  technikai  jellegű 
költségek, bérleti díjak stb.),

b. személyi jellegű ráfordítások a Sztv 79. §-a szerint (pl. fellépő művészek 
díja – amennyiben a Sztv. szerint nem anyagjellegűnek kell elszámolni… 
stb.); 

c. immateriális javak a Sztv 25. §-a szerint (szellemi termékek);
d. tárgyi  eszközök (a Sztv.  47-48. §-ai,  51. §-a szerinti  bekerülési  értéke): 

gépek, berendezések;
e. vissza nem igényelhető ÁFA.

4.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, amelyek felmerülhetnek a 
projekt megvalósulása során, de ezekre támogatás nem igényelhető, és nem 
fizethető ki. Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:
a. fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b. saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
c. általános költségek (rezsi);
d. működési költségek;
e. reprezentációs költségek;
f. ingatlanvásárlás;
g. üzletrész- és részvényvásárlás;
h. előkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés, pályázati díj, pályázat 

készítés díja, közjegyzői díj, stb.);
i. visszaigényelhető ÁFA.

A költségeknek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy az elszámolható 
költségeket  meg  lehessen  különböztetni  a  nem  elszámolható  költségektől. 
Amennyiben az igényelt támogatás nem elszámolható költségelemeket tartalmaz, a 
döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

5. A megvalósítás határideje:
A támogatott projektnek olyan határidővel kell  megvalósulnia, hogy az azt követő 
pénzügyi  teljesítés  legkésőbb  2011.  december  15.  napjáig  megtörténjen.  Az 
önkormányzat  a  támogatási  szerződésben  az  elszámolásra  korábbi,  de  a 
rendezvény utáni határidőt is kiköthet.

6. A szükséges saját forrás mértéke:
A  rendezvény  összköltségének  legalább  25  %-a,  amibe  az  államháztartás 
alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. 

7. A támogatás folyósítása:
A támogatási szerződésben rögzített módon, 75 % a támogatott rendezvény kezdete 
előtt, 25 % az elszámolás elfogadása után.
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V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
1. A  pályázat  2011.  február  24-től  (csütörtök) magyar  nyelven,  kizárólag  az 

elektronikus pályázati  formanyomtatvány kitöltött,  majd kinyomtatás után aláírt  és 
lebélyegzett  példányán,  papíron  nyújtható  be.  A  pályázatot  emailben  is  be  kell 
küldeni. A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. 

2. A pályázati formanyomtatvány Gyula Város Önkormányzatának honlapján érhető el 
(www.gyula.hu).

3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a 
pályázati  formanyomtatvány  minden  kérdésére  választ  adva  és  az  egyéb  előírt 
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázati beadási határidő lejárta után 
hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. A  pályázatot  1  eredeti  példányban,  zárt  borítékban,  ajánlott  küldeményként  a 
következő címre kell beküldeni:
Polgármesteri Hivatal, Oktatási és Kulturális Osztály, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
A  pályázatot  a  pályázat  határidejének  lejártáig  emailben  is  meg  kell  küldeni  a 
mil@gyula.hu címre.

5. A  pályázatok  benyújtásának  határideje  2011.  március  8.  (kedd).  A  beérkezett 
pályázatok bírálatára a pályázat lezárását követően kerül sor.

VI. Az elbírálás szempontrendszere
1. A  pályázatokat  egy  5  fős  előkészítő  bizottság  értékeli,  majd  Gyula  Város 
Önkormányzatának  Oktatási  és  Kulturális,  valamint  Gazdasági  Erőforrások 
Bizottsága bírálja el. 
2. Az elbírálás  végső  határideje  2011.  március  22.  (kedd),  melyről  a  pályázók 
írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra: 
1. A projekt szakmai értékelése.
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága.
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására.
4.   A pályázat elbírálásának fő szempontjai:

– a város szempontjából milyen turisztikai vonzerőt jelent,  
– a főszezonon kívüli vendégforgalomra gyakorolt hatása,  
– a rendezvény tervezett programjának színvonala, értéke,  
– helyi hagyományok ápolása,  
– a rendezvénynapok száma.  

VII. Egyéb tudnivalók
1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerződéskötés feltételeként biztosítékadási 

(jelzálogjog, bankgarancia) kötelezettséget nem ír elő.
2. A  támogatási  szerződés  teljesítését,  a  forrás  megfelelő  felhasználását  az 

önkormányzat ellenőrzésre feljogosított szerv is jogosult ellenőrizni.
3. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy sikeres pályázat esetén 

nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a pályázat tárgyát és a megvalósítás 
helyszínét nyilvánosságra hozzák.

4. A pályázati felhívásnak elválaszthatatlan része a pályázati formanyomtatvány, ezek 
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

5. A  pályázati  feltételekkel,  tudnivalókkal  kapcsolatban  további  felvilágosítás  a 
Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályán kérhető.
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