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PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

BENYÚJTÁSÁRA A „KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁSOK, 

ÁLTALÁNOS KÖZHASZNÚ CÉLOK ÉS KÖZHASZNÚ CÉLOK 

2021” PROGRAM KERETÉBEN 

 

Támogatási terület: Szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fejlesztése és 

támogatása 

 

1. Támogatás területe 

- Egészségügyi ellátás; 

- Szociális segítségnyújtás, jótékonysági és humanitárius ellátás; 

- Az alapvető emberi jogok és alapvető szabadságok védelme; 

- Környezetvédelem, valamint a Város lakosai egészségének védelme; 

- Szociális szolgáltatások nyújtása és fejlesztése; 

- Humanitárius segítségnyújtás olyan egyén vagy csoportok számára, akiket halálveszély 

fenyeget vagy természeti katasztrófa esetén sürgős segítségre van szükségük. 

 

2. Támogatható tevékenységek 

- Humanitárius és jótékonysági tevékenységekre összpontosító programok és tevékenységek; 

-Programok és tevékenységek az egészséges családi háttér feltételeinek megteremtésére; 

-Fogyatékossággal élő emberek segítésére irányuló programok és tevékenységek; 

-Programok és tevékenységek a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek segítésére; 

-Programok és tevékenységek, amelyek segítik a Város lakosai életminőségének javulását; 

-Programok és tevékenységek az idősek és a város lakosságának egyéb hátrányos helyzetű 

csoportjai számára; 

- A Város szociálisan hátrányos helyzetű lakosai életkörülményeinek, társadalmi tőkéjének 

javulására irányuló programok és tevékenységek; 

-Programok és tevékenységek, amelyek célja a közegészség védelme és a betegségek 

megelőzése; 

-Programok és tevékenységek a véradás és az elsősegélynyújtás területén; 

-Programok és tevékenységek a szociális rehabilitáció területén; 

-Programok és tevékenységek, amelyek célja a városlakók egészségtudatosságának növelése. 

 

3. Elszámolható költségek  

A költségeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a projekt céljaihoz. 

A pályázat megvalósításával kapcsolatos indokolt költségeknek minősülnek főként: 

Honoráriumok, szolgáltatások: Tiszteletdíjak, jutalmak a munka elvégzéséért (megrendelés / 

számla, végrehajtási megállapodás, szerződés, munkaszerződés ellenében teljesített munkák, 

tolmácsszolgáltatások stb.); 

Fellépők tiszteletdíja; 

A projekt megvalósításához szükséges beltéri, kültéri helyszínek, mobil szerkezetek 

bérbeadása; 

Rendezvény technikai bebiztosításának bérlése (hang, világítás, vetítőeszközök stb.); 



Utazási és szállítási költségek (fellépők, résztvevők, előadók, technikai berendezések 

fuvarozása jogi vagy az említett tevékenységhez iparengedéllyel rendelkező természetes 

személy által, saját szállítással történő szállítás esetén a törvény által meghatározott összegig 

terjedő elszámolható utazási költségek a 283/2002 törvény és annak módosításai értelmében az 

utazási költségekről); 

Regeneráció és rehabilitáció; 

Fellépők, szervezők stb. elszállásolása, gyógykezelés szolgáltatás költségei; 

Étkezési költségek: Frissítők, étkezési költségek az előadók részére; 

Rendszeres és időszaki nyomtatványok gyártásával kapcsolatos nyomdai költségek; 

Reklámanyagok (közlemények, meghívók, plakátok, postaköltség, irodaszerek stb.); 

Audio- és multimédiás hordozó készítése; 

A projekt anyagköltsége és nem befektetési jellegű ingóságok beszerzése (irodaszerek, 

plakettek, oklevelek, tárgyi ajándékok); 

Elvezetett adó, biztosítási alapok járulékai; 

Balesetbiztosítási járulék. 

 

 

4. Nem támogatható költségek 

A támogatás pénzeszközei nem felhasználhatók 

- dohányáru, alkoholos italok, kábítószer, lőfegyver és lőszerek vásárlására; 

- az előző évek kiadásainak refundálására; 

- a kérelmező kölcsöneinek, hiteleinek, kamatainak vagy egyéb kötelezettségeinek teljesítésére; 

- ingó tárgyak, befektetési jellegű munkálatok és szolgáltatások beszerzésére, illetve a vagyon 

műszaki értékelésének teljesítésére; 

- a projektek szervezőinek jutalmára; 

- üzemanyag vásárlására. 

 

 

 

 


