FELHÍVÁS
(a pályázati határidő módosítására vonatkozó későbbi döntéssel egységes
szerkezeteben)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
„Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása” című pályázathoz
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
„Előadó-művészeti
szervezetek
többlettámogatása” című fejezeti kezelésű előirányzata terhére, kistelepülések
kulturális eseményeinek támogatása címén költségvetési támogatást biztosít.
Jogosultak köre:
Baranya megye azon települési önkormányzatai, melyek lakónépessége az 5.000 főt
nem haladja meg.
Támogatandó tevékenységek, elszámolható költségek:
A program célja Baranya megye kistelepülései kulturális eseményeinek
finanszírozása, elsősorban a klasszikus előadó-művészeti produkciók előnyben
részesítése a népszerű könnyűzenei produkciókkal szemben.
A pályázó települési önkormányzat szerződő partnere lehet minden olyan jogi személy
vagy szervezet, illetve vállalkozás, mely tevékenységi köre szerint valamilyen előadóművészethez kapcsolódó tevékenységet lát el.
Az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
honlapján
elérhető
Útmutató
(http://www.emet.gov.hu//_userfiles/emt/emt_19_elszamolasi_utmutato.pdf) szerint.
Rendezvények megszervezésének végső határideje: 2020. december 15.1,2
Igények benyújtása és befogadása
Az igények benyújtása kizárólag személyesen, a 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki
titkárságra történik.
Beérkezési határidő: a veszélyhelyzet megszűnését követő 14. nap.3
Beérkezésnek az adatlapot tartalmazó igény elnöki titkárságra történő érkezésének
időpontja minősül.

A rendezvények megszervezésének véghatáridejét az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Baranya
Megyei Önkormányzat kérelmére 2020. március 23. napján 2020. augusztus 31. napjára módosította.
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A megvalósítási határidő a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. §-a alapján 2020. december 15. napjára
módosult.
3
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg nem került kimerítésre, a beérkezési határidő:
2020. augusztus 31. napjára módosult.
1

Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeget elérő pénzügyi forrásra vonatkozó
igény kerül benyújtásra, úgy az Önkormányzat a pályázati eljárást felfüggeszti. A
felfüggesztésről a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyen és módon
hirdetményt kerül megjelentetésre. A hirdetmény megjelenésének napját követő naptól
beérkezett pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
Igények elbírálása
Az Önkormányzat a támogatást – a pályázat szakmai tartalmától függően – a
pályázatban igényelt pénzügyi forráshoz nagyságához képest alacsonyabb mértékben
is megállapíthatja.
Az Önkormányzat felhívja a pályázó települési önkormányzatok figyelmét, hogy a
projekt megvalósítására vonatkozó szerződésben meghatározhat a támogatási
összeg felhasználására, elszámolására, és szerződéskötésre vonatkozó olyan egyéb
feltételeket, amelyeket jelen felhívás nem tartalmaz.
Felhívás közzététele
A pályázati felhívást az Önkormányzat a www.baranya.hu honlapon teszi közzé.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
− elektronikus úton az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@baranya.hu,
vagy
− telefonon: 72/500-419-es számon kérhető.
Az Önkormányzat jogosult jelen felhívást a beérkezési határidő letelte előtt indokolás
nélkül visszavonni, melyről a felhívás közzétételével megegyező helyen és módon a
benyújtásra nyitva álló határidő lejárta előtt hirdetmény kerül megjelentetésre.
Az Önkormányzat kiköti, hogy jelen felhívás bármilyen okból történő
visszavonása/módosítása esetén, illetve a pályázati eljárással, annak értékelésével,
bírálatával kapcsolatban a pályázót kártérítés, kártalanítás semmilyen körülmények
között nem illeti meg.
Pécs, 2020. február 27.
Dr. Őri László s.k.
elnök

