
8. sz. melléklet 

 

A Dunaszerdahely város költségvetéséből történő támogatás nyújtásának kritériumai 

a szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fejlesztésének és támogatásának területén 

 

1. cikk 

Bevezető rendelkezések 

 

A szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fejlesztésének és támogatásának területén 

nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos tevékenységek szervezését és adminisztrációját a 

dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közoktatási, Szociális, Sport- és Kulturális Osztálya kezeli. 

 

2. cikk 

A támogatásnyújtás alapelvei 

 

A benyújtott projektek elbírálása a Dunaszerdahely Város költségvetéséből történő támogatásokról 

szóló 15/2020. sz. általános kötelező érvényű rendelet alapján történik, amely  2021. január 1-jétől lép 

hatályba. 

 

3. cikk 

A támogatásnyújtás meghatározott kritériumai 

 

1. A Városi Képviselő-testület az illetékes szakbizottság javaslatára támogatásban részesítheti jogi és 

természetes személyek-vállalkozók a szociális, humanitárius és jótékonysági tevékenység fejlesztésére 

és támogatására irányuló, mindenekelőtt jelen felhívás 4. sz. mellékletében specifikált tevékenységeket 

bebiztosító projektjeit. 

 

2. A projektek a következő értékelési kritériumok szerint értékelendők: 

 

a) a projekt minőségi szempontjai; 

a projekt szándékának relevanciája és eredetisége; 

világosan meghatározott cél és a projektmegoldás alkalmassága; 

kísérő tevékenységek; 

a projekt különlegessége és értéke; 

a projekt hatékonysága és átláthatósága, a projekt eredetisége és egyedisége helyi körülmények között; 

a projekt végrehajtásának szakmai színvonala; 

a projekt költségeinek összege és elszámolhatósága, hasznosságának és gazdaságosságának aránya; 

a projekt más forrásokból történő társfinanszírozása; 

együttműködés más szervezetekkel vagy külföldi partnerekkel a projekten belül. 

 

b) a projekt társadalmi haszna; 

hozzájárulás az adott területen belüli helyzet minőségének növeléséhez; 

a projekt műfaji és művészi értéke; 

a projekt hosszú távú fenntarthatósága; 

a projekt összefüggése az egészséggel / egészséges életmóddal vagy az ezekre irányuló neveléssel, 

prevenciós programok támogatásával.  

 

 

c) a projektben részt vevő személyek (résztvevők) száma; 

gyermekek és fiatalok, fogyatékkal élő, szociálisan hátrányos helyzetű csoportok és / vagy idősek aktív 

bevonása a projektbe; 

a tevékenység rendszeressége; 

az életkor összetétele és a projekt célcsoportjai tagjainak száma, az érintett (aktív, passzív) résztvevők 

száma.  

 



d) a projekt haszna a Város és lakói számára; 

a projektből származó szociális-társadalmi haszon a Város és a helyi közösség javára, hozzájárulás a 

polgár-város kapcsolat építéséhez; 

összhang a város stratégiai dokumentumaival; 

a Város népszerűsítése; 

a pályázó korábbi tevékenysége;  

a városi költségvetésből származó projekt-támogatás története az előző években; 

a pályázó korábbi együttműködése a város által szervezett rendezvényeken, tevékenységének 

eredményei, fontossága és terjedelme, amelyek révén a pályázó részt vesz a város kulturális, sport, 

tudatosságnövelő, szociális, humanitárius vagy jótékonysági tevékenységeiben. 

 

3. Ugyanakkor az értékelő a projekt értékelése alapján javaslatot tesz a támogatás mértékére, legfeljebb 

a kérvényben megfogalmazott támogatási kérelem 90% magasságáig. 

 

4. Az a) –d) kritériumok külön-külön 0–10 pont között kerülnek értékelésre (összesen max. 40 pont / 

projekt). 

 

5. A projektek automatizált értékelésére elektronikus eszközökön keresztül kerül sor. 

 

6. A konkrét pályázatra az egyes értékelők által javasolt támogatási értékek aránya kerül kiszámításra. 

 

7. A Városi Képviselő-testület a 15/2021. ÁÉR értelmében dönt a támogatások odaítéléséről. A (6) 

bekezdés szerinti arányos értékű támogatásban azok a pályázók részesülnek, akiknek a pályázata 

sorrendben a legtöbb pontot érte el a Város adott naptári évre vonatkozó költségvetésében erre a célra 

meghatározott pénzeszközök terjedelmében a támogatásra előirányzott összes költségvetési kereten 

belül, jelen  felhívásban meghatározottak szerint.  

 

8. A támogatásban részesülő projektek listája a város www.dunstreda.sk honlapján kerül közzétételre a 

támogatások / jóváhagyott és elutasított támogatás iránti kérelmek részben. 

 

9. A pályázókat a támogatási kérelmek beérkezésének határidejétől számított 40 nap elteltével írásban 

vagy elektronikus úton tájékoztatjuk a Képviselő-testület döntéséről. Ezen döntés ellen nincs helye 

fellebbezésnek. 

 

4. cikk 

Záró rendelkezések 

 

Ez a dokumentum kötelező az érintett szakbizottság számára a projektek értékelési folyamatánál, 

valamint az adott területen támogatást igénylő valamennyi szervezet számára. 

 


