A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról
Magyarország Kormányának köszönhetően a Magyar Falu Program keretében, a Modern Települések
Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos és az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet
lebonyolításában valósul meg a belügyminiszter vezette minisztérium által, 2021. január 1-jén 5000
fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések önkormányzati
rendezvényeinek támogatása.
A megvalósításra a jogyakorlatON.hu felületen keresztül nyújtható be igény.
Kérjük, hogy az adatok kitöltését és ellenőrzését követően nyomtassa ki az adatlapot, majd
polgármesteri aláírást követően pdf formátumban töltse fel a jogyakorlatON.hu felületre.
Tájékoztatjuk, hogy támogatási igényét 2021. 08. 30-án éjfélig nyújthatja be, ezt követően a rendszer
lezár.
A támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2021. június 14.
A támogatott tevékenység időtartamának utolsó napja: 2022. április 30.
A támogatás felhasználásának határideje (a számlakifizetés utolsó napja): 2022. május 15.
Amennyiben Önnek szakmai vagy pénzügyi kérdése van, kérjük, hogy kattintson ide, ahol
munkatársaink állnak rendelkezésére.
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Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

A Magyar Falu Program részeként a kistelepülési önkormányzatok támogatása érdekében
Magyarország Kormánya létrehozta a kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósítását
segítő támogatási alapját.
Támogatási cél:
A Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos és az állami közfeladatot ellátó Nemzeti
Művelődési Intézet lebonyolításában megvalósuló támogatás keretében – a belügyminiszter vezette
minisztérium által nyilvántartott, 2021. január 1-jén 5000 fő vagy ennél kevesebb állandó
lakosságszámmal rendelkező települések – pályázatot nyújthatnak be önkormányzati rendezvényeik
megvalósítására.
Cél, hogy a koronavírus világjárványt követően legyenek közösségi események, amely alkalmak az
egészségbiztonsági előírások betartásával biztosítják a találkozások, közös programok színvonalas
megvalósulását. A közösségi események hozzájárulnak a pandémia által okozott traumák
feldolgozásához és az újrakezdés élményének megteremtéséhez, valamint biztosítják a kulturális
alapellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

Magyarország Kormányának célja, hogy a koronavírusjárvány enyhülését követően újrainduljon a
közösségi, kulturális élet Magyarország kisebb lélekszámú településein is.
A felhívásban résztvevők köre:
Települési önkormányzatok
Minden résztvevő csak egy igényt nyújthat be, de abban több program is szerepelhet.
A megvalósítás időtartama:
2021. június 14. – 2022. április 30.
A támogatás forrása: az 1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozata a kistelepülési önkormányzati
rendezvények támogatásáról.
A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás
Odaítélhető támogatás:
igénylőnként maximum bruttó 1 000 000 Ft;
Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
•

bérszámfejtésre kerülő megbízási szerződés szerinti bruttó díj és járulékai,

•

tiszteletdíj számla ellenében,

•

anyagköltség, rendezvényhez kapcsolódó szakmai anyagköltség,

•

rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatási költség,

•

rendezvényhez kapcsolódó eszközök vásárlása.

A finnanszírozás módja:
előfinanszírozás
Elbírálás és megvalósítás folyamata:
Az igénylőkkel a megvalósítandó programra szerződés kerül megkötésre, ezt követően banki
átutalással történik a fizetés.
Az elbírálás szempontjai:
•

a közösségi esemény szakmai színvonala;

•

a program közösségi hatása;

Benyújtási határidő: 2021. 08. 30. éjfél
A benyújtás módja:
elektronikusan a www.jogyakorlatON.hu
Az elbírálás határideje:
folyamatos
Hiánypótlás:

hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség
A felhíváson való részvétel érvénytelen, amennyiben:
•

határidőn túl történik a benyújtása,

•

a hiánypótlás a hiánypótlási felhívásra nem vagy határidőn túl teljesül

Jogorvoslatnak sem az érvénytelenséggel kapcsolatosan, sem az érvényes igénylés érdemi elbírálása
alapján hozott döntés ellen nincs helye.
Elszámolás:
a támogatott program megvalósításától számított 30 napon belül a szerződésben rögzítettek szerint.
Adatkezelés:
A felhíváson részt vevő önkormányzatok és az általuk megnevezett közreműködők a dokumentáció
benyújtásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatlapon és mellékletekben megadott
személyes adataikat a pályázati program elbírálásával, megvalósításával és elszámolásával összefüggő
okokból kezeljék.
A Nemzeti Művelődési Intézet fenntartja jelen felhívás módosításának jogát.
Az online felhívás és a kapcsolódó adatlap elérhető a Nemzeti Művelődési Intézet
jogyakorlatON.hu oldalán.

