P[LY[ZATI FELHÍV[S
„BÉKÉS MEGYE KULTUR[LIS ÉS TURISZTIKAI P[LY[ZATA”
2011.
A Békés Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a Békés megyei kulturális élet
élénkítésére, az egészségmegőrzés, egészséges életmód szemléletének erősítésére, a
megyei kiemelt rendezvények támogatására, a megyei turizmus erősítésére.
(A pályázat kódja: BMÖ/MKTP/2011)
A pályázott programok megvalósításának időszaka: 2011. július 1 - 2012. június 30.
A pályázat kategóriái: „A”; „B”
1.

A pályázat célja
Békés megye kulturális értékeinek megismertetése, hagyományainak ápolása, a lokális
közösségek önszerveződésének erősítése, a Békés megyei kulturális és turisztikai élet
élénkítése. A Békés Megyei Önkormányzat a kultúrát alapvető emberi szükségletnek
tekinti, ennek érdekében a 2011. évben kiírásra kerülő pályázat a kultúra
elérhetőségének területén az esélyegyenlőség megteremtésére törekszik. A Békés
Megyei Önkormányzat a megyei civil társadalom, civil közösségek tevékenységét és
aktív részvételét, valamint a közművelődési és kulturális életben való együttműködését
is erősíteni kívánja.

2. A pályázat kategóriái
2/1. „A” kategória: Pályázati keretösszeg 15 millió Ft. A nyertes pályázó kulturális
programokon való részvételhez és az utazási költség finanszírozásához részesülhet
anyagi támogatásban.
Az „A” pályázati kategóriában az alábbi kulturális programcsomagok közül legalább
hármat választani kell a pályázónak, de legfeljebb öt választható:
A/1 csomag: Belépőjegy egy tárlatvezetéssel egybekötött múzeumlátogatásra
a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeumba, ahol az állandó és az
aktuális időszaki kiállítások megtekintésére nyílik lehetőség.
A/2 csomag: Belépőjegy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által
működtetett Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely megtekintésére.
A/3 csomag: Belépőjegy a Békés Megyei Jókai Színház egy előadására.
A/4 csomag: A Békés Megyei Jókai Színház vendégszereplése a nyertes
pályázó által biztosított helyszínen.
A/5 csomag: A Békés Megyei Jókai Színház művészeinek közreműködésével
rendhagyó irodalomóra a nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
A/6 csomag: Első színházba jutás – gyermek/ diák/ ifjúsági bérlet.
Ifjúsági bérlet a Békés Megyei Jókai Színház 2011/2012 évadára, óvodások,
általános iskolás és középiskolás tanulók részére.
A/7 csomag: Bérletes előadások – felnőtt bérlet.
Felnőtt bérlet a Békés Megyei Jókai Színház 2011/2012 évadára.
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A/8 csomag: Belépőjegy a Békés Megyei Napsugár Bábszínház egy
előadására.
A/9 csomag: Első bábszínházba jutás – gyermekbérlet
Bábszínházi bérlet a Békés Megyei Napsugár Bábszínház 2011/2012
évadára, óvodások és általános iskolás tanulók részére.
A/10 csomag: A Békés Megyei Napsugár Bábszínház vendégszereplése a
nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
A/11 csomag: Levéltári előadások felnőtteknek és diákoknak: rendhagyó
történelemóra a Békés Megyei Levéltárban.
A/12 csomag: A Békés Megyei Levéltár szakmai közreműködésével
rendhagyó történelemóra a nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
A/13 csomag: A Békés Megyei Levéltár szervezésében „megyetörténeti
kiállítás” vagy „Sokszínű mozaikok Békés megye történetéből” c. előadás
különféle témában, a pályázó által biztosított helyszínen.
A/14 csomag: Kézműves foglalkozás a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.
Kézműves Szakiskolájának szervezésében, a pályázó által biztosított
helyszínen.
A/15 csomag: A Bárka irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat
„Irodalmi humor Békés megyében” című rendkívül szórakoztató estje a
nyertes pályázó által biztosított helyszínen.
A/16 csomag: A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar szólistáinak pár perces
közreműködése vonósnégyes formájában rendezvények megnyitásakor,
képviselőtestületi ülés előtt, települési ünnepségen stb., a pályázó által
biztosított helyszínen.
A/17 csomag: A Békés Megyei Szimfonikusok Kamarazenekarának
hangversenye.
A/18 csomag: A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye.
A/19 csomag: Orgonahangverseny - olyan Békés megyei településen, ahol a
templomban van működőképes és megfelelően karbantartott hangszer.
Pályázók köre:
Békés megyei székhellyel rendelkező és Békés megyében működő
közoktatási intézmények
bejegyzett civil szervezetek
5000 fő alatti lélekszámú települési önkormányzatok
kisebbségi önkormányzatok
egyházak
2/2. „B” kategória: Pályázati keretösszeg 15 millió Ft. A nyertes pályázó Békés
megyében hagyományosan megvalósított, kiemelkedő jelentőségű kulturális és
gasztronómiai események, nagyrendezvények, nagyfesztiválok megrendezéséhez
részesülhet támogatásban. A „B” kategória pályáztatása két körben történik. Első
körben a pályázónak részletesen be kell mutatnia tevékenységét, a megvalósítandó
rendezvényt, fesztivált, és be kell nyújtania a költségvetési tervet. Mellékletként
csatolni kell a program részletes bemutatását (max. 4 oldal – 12-es betűmérettel),
amelynek ki kell terjedni a „Pályázati Űrlap” III/D pontjában meghatározott
szempontokra. Ezt követően minden nyertes pályázóval szakmai konzultációra kerül
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sor. Csak a szakmailag támogatott pályázók nyújthatják be pályázataikat a második
körben. A „B” kategórián belül előnyt élveznek azon pályázók, akik az előírt 30 %
önerőnél nagyobb arányú saját finanszírozást vállalnak. Egy pályázó csak egy
kiemelkedő megyei kulturális és gasztronómiai nagyrendezvényhez adhat be
pályázatot.
B/1 csomag: A Békés Megyei Jókai Színház vendégszereplése a nyertes
pályázó által biztosított rendezvény helyszínén, amelyhez a Békés Megyei
Levéltár szervezésében megyetörténeti kiállítás vagy előadás, és a Békés
Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kézműves Szakiskolájának szervezésében
kézműves foglalkozás is kapcsolódik.
B/2 csomag: A Békés Megyei Napsugár Bábszínház vendégszereplése a
nyertes pályázó által biztosított rendezvény helyszínén, amelyhez a Békés
Megyei Levéltár szervezésében megyetörténeti kiállítás vagy előadás, és a
Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kézműves Szakiskolájának
szervezésében kézműves foglalkozás is kapcsolódik.
B/3 csomag: 1000 m2 -es fedett rendezvénysátor biztosítása a programon.
B/4 csomag: Békés megyei hagyományokra épülő népművészeti és kézműves
„Nemzeti Fesztivál” megjelenése a rendezvényen. (Szakmai tartalom:
népművészeti kiállítás, kézműves mesterség bemutató, kézműves termékek
árusítása, állatsimogató, népi kézműves játszóház.)
B/5 csomag: Szervezett formában kitelepülő Békés megyei gasztronómiai
értéktár és hungarikum termékbemutató, illetve vásár. Szakmai koordinátor:
Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Elnöke.
B/6 csomag: A Békés Megyei Közoktatási Intézmények látványos szakmai
bemutatója a rendezvényen.
B/7 csomag: Egészségügyi szűrővizsgálatok és szaktanácsadás a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház szolgáltatásával, melyhez kapcsolódik
táplálkozási tanácsadás és ételbemutató is.
B/8 csomag: A Békés Megyei Tourinform Iroda szolgáltatásainak
biztosítása a rendezvényen.
B/9 csomag: A Békés Megyei Culinary Team részvétele a rendezvényen.
(Az alapanyagot és a technikai feltételeket a rendezők biztosítják!)
B/10 csomag: „I love Békés megye” programcsomag szolgáltatása a
rendezvényen. (Célcsoport: fiatal korosztály, ajánlott az esti időpont !)
B/11 csomag: A rendezvény egyedi arculat és design kialakításának
tervezése, a rendezvény arculati kézikönyve.
B/12 csomag: A rendezvény online marketing promóciója.
B/13 csomag: A rendezvény megyei, országos turisztikai promóciója.

Pályázók köre:
Békés megyei települési önkormányzatok
Békés megyei székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezetek

3

3. Az igényelhető támogatások mértéke
A Békés Megyei Önkormányzat által kiírt pályázat „A” kategóriájában a nyertes
pályázatok összes költségének (belépő, előadás-rendezvény költsége, utazási költség)
legfeljebb 90 %-át a Békés Megyei Önkormányzat vállalja, a fennmaradó
minimum10% a nyertes pályázót terheli önerő ráfordítása formájában. Az önerőt
pénzbeli hozzájárulásként kell biztosítani.
A Békés Megyei Önkormányzat által kiírt pályázat „B” kategóriájában a nyertes
pályázatok összes költségének (előadás-rendezvény költsége, szolgáltatás költsége,
bérleti díj) legfeljebb 70 %-át a Békés Megyei Önkormányzat vállalja, a fennmaradó
minimum 30% a nyertes pályázót terheli önerő ráfordítása formájában. Az önerőt
pénzbeli hozzájárulásként kell biztosítani.
4. A pályázati támogatás tartalma
A Békés Megyei Önkormányzat a pályázat „A” kategóriájában vállalja az adott
esemény intézményre vonatkozó szakmai megvalósítását, valamint az összköltség
legfeljebb 90%-ának biztosítását.
A pályázó az elnyert szolgáltatás összköltségének legalább 10%-át vállalja, a
pénzügyi beszámolóban az önerővel is elszámol, leegyezteti az adott
intézménnyel a program időpontját, valamint az elnyert eseményen az aktív
részvételt biztosítja az előre meghatározott létszámban, a pályázatban megjelölt
célcsoport számára.
A Békés Megyei Önkormányzat a pályázat „B” kategóriájában vállalja az adott
esemény intézményre vonatkozó szakmai megvalósítását, valamint az összköltség
legfeljebb 70%-ának biztosítását a második körben nyertes pályázók részére.
A pályázó az elnyert szolgáltatás összköltségének legalább 30%-át vállalja, a
pénzügyi beszámolóban az önerővel is elszámol, leegyezteti az adott
intézménnyel a program időpontját, valamint az elnyert eseményen az aktív
részvételt biztosítja az előre meghatározott létszámban, a pályázatban megjelölt
célcsoport számára.
A nyertes pályázó az elnyert támogatásból szervezett eseménnyel, rendezvénnyel
kapcsolatosan kategóriánként 4 hírt biztosít a Pályázatkezelő felé, valamint elkészíti
a szakmai és a pénzügyi beszámolót. Amennyiben a nyertes pályázó a támogatást
nem szerződésszerűen, valamint nem rendeltetésszerűen használja fel, a
támogatási összeget köteles visszafizetni.
5. Támogatási időszak: 2011. július 1 - 2012. június 30.
6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra a pályázó egy pályázati adatlap és űrlap kitöltésével
pályázhat több kategóriában. Egy pályázó az „A” kategóriában legalább három, de
legfeljebb öt csomagot jelölhet meg. A „B” kategórián belül tetszőleges számú
csomagra adható be a pályázat, de csak egy rendezvényre vonatkozóan.
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7. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot a www.bekesmegye.hu honlapról letölthető, és kizárólag elektronikus
formátumban kitöltött nyomtatványokon (word formátum; xls formátum), postai
úton, papír alapon lehet benyújtani a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére.
A kézzel kitöltött nyomtatványon beadott pályázat nem fogadható el, és formai hiba
miatt elutasításra kerül! A pályázati adatlapot és űrlapot, a költségvetési
táblázatokkal együtt, a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt mellékletek becsatolásával kell
benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban.
8. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje: 2011. április 18.
A benyújtott pályázatoknál elbíráláskor a postai bélyegző dátuma az elfogadható.
9. Pályázat benyújtása
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Szakmai Felügyeleti Osztály
5600 Békéscsaba , Derkovits sor 2.
Tel: 06/66 441-141
Fax: 06/66 441-659
e-mail: intfel@bekesmegye.hu
10. Pályázatkezelő
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
5600 Békéscsaba , Derkovits sor 2.

11. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:
Pályázatkezelő) iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a
pályázatok formai érvényességi ellenőrzésére kerül sor.
A pályázat beérkezését követően hiánypótlásra a kiértesítéstől számított 5 napon belül
van lehetőség.
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt
feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának
megjelölésével értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen
jogorvoslat benyújtásának helye nincs.
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12. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A Pályázatkezelő két egymástól független szakértőt kér fel, hogy szakmailag
értékeljék a formailag elfogadott pályázatokat. A szakértők a Támogató által
meghatározott szempontrendszer szerint végzik a pályázatok értékelését. A szakértők
döntési javaslatukat a pályázatok beadási határidejétől számított 20 napon belül teszik
meg. A nyertes pályázatokról alapítványok esetében Békés Megye Képviselő-testülete,
egyéb szervezetek esetében Békés Megye Képviselő-testülete Ügyrendi,
Mezőgazdasági, Környezetgazdálkodási és Turisztikai Bizottsága (továbbiakban:
Támogató) dönt, a szakértők javaslatának beküldésére meghatározott határidő elteltét
követő 30 napon belül. A Támogató a támogatási döntésben határozza meg a
támogatás felhasználására és a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
13. A pályázók döntést követő kiértesítése
A Támogató döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül értesítést küld a
pályázat elbírálásáról, és az eredményeket a www.bekesmegye.hu honlapon
közzéteszi.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az
ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
14. Szerződéskötés
A támogatási szolgáltatások igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség. A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat (nemleges
adóigazolás, aláírási címpéldány) a pályázónak a pályázati csomagban kell
benyújtania. Pályázatkezelő formai hiba miatt elutasítja azt a pályázatot, amely a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyikét a hiánypótlásra
történt felhívást követő öt napon belül sem tartalmazza. Érvényét veszti a
támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön
létre. A támogatási szerződés aláírására csak az a személy jogosult, aki az aláírási
címpéldányon szerepel. Támogatási szerződést meghatalmazással aláírni nem lehet.
A nyertes pályázóval a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben
való teljesülése esetén a támogatási szerződést Békés Megye Képviselő-testületének
Elnöke köti meg.
15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A pályázat szerint támogatásra kerülő szolgáltatások megvalósításának, valamint a
szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés tartalmazza.
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16. További információk
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati
célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma
miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt, illetve módosított
feltételeket határozzon meg egy új, módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklete:
pályázati adatlap; 2. számú melléklete: pályázati űrlap; 3. számú melléklete: részletes
költségvetés „A” kategória címmel, amelyek együttesen alkotják a teljes pályázati
dokumentációt. A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázati űrlap, a részletes
költségvetés, és az útmutató letölthető a www.bekesmegye.hu honlapról.
Békéscsaba, 2011. március 18.
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