Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére
„Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása” pályázat benyújtására
A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület, mint Leader Helyi Akciócsoport 2014-2020 között 813 millió
forint EU-s támogatási forrással gazdálkodhat annak érdekében, hogy a saját maga által
megfogalmazott és elfogadott vidékfejlesztési stratégia megvalósításával a területén működő
önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek,
mikrovállalkozások, illetve természetes személyek a fejlődés, gyarapodás útján indulhassanak el.
Működési területe lefedi a megye déli részén annak mintegy egyharmadát, 46 települést.
2017 végén 6 intézkedés keretében került kiírásra vidékfejlesztési célú pályázatok.
VP6-19.2.1.-32-2-17 Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása
Támogatható tevékenységek: rendezvényszervezés (fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak, köz- és
egészségbiztonság biztosítása, rendezvényszervezés); rendezvény érdekében felmerülő eszközök
beszerzése (színpad, hang- és fénytechnika, rendezvénysátor, asztal, pad); rendezvény
megvalósításához szükséges eszközök bérlése (színpad, hang- és fénytechnika, rendezvénysátor,
szabadtéri bemutatóhelyek, asztal, pad, egészségügyi mobil eszközök)
Jogosultak köre: helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, sportegyesület, polgárőr
egyesület, nemzetiségi egyesület, egyéb egyesület, bevett egyház, közalapítvány, egyéb alapítvány,
nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Tervezett keretösszeg: 60 500 000 Ft
Támogatási összeg: 500 000 – 1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 85-95 %
Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.02.05-től forráskimerülésig
A pályázat keretében a Jánoshalmi Napok 2018 rendezvény lebonyolítását tervezzük.
Elszámolható tételek:
- sörpad garnitúra vásárlása
- fellépők díja
Pályázat költségvetése:
Összes elszámolható költség:
Támogatás:
Önerő:

1.578.000 Ft
1.499.100 Ft
78.900 Ft

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet
megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő –testülete támogatja pályázat benyújtását a VP619.2.1.-32-2-17 kódszámú „Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása” elnevezésű
pályázatra, a szükséges önerőt 78.900 Ft összegben biztosítja.
Pályázat címe: „Jánoshalmi Napok 2018”

Fedezet:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2018.02.05.
Jánoshalma, 2017. december 7.
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