A pályázat megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezet

A pályázó adatai

sorsz.
A pályázó neve
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Alapítvány a Csanádpalotai
Korszerű iskola
megteremtéséért

A pályázó címe

6913 Csanádpalota, Szent
István utca 46.

Alapítvány a Csanádpalotai 6913 Csanádpalota, Sirály
Óvodás Gyermekekért
utca 6.

CSIBÉSZ Csanádpalotai
Ifjúságért Egyesület

6913 Csanádpalota,
Kálmány Lajos utca 6.

Kelemen László Emlékéért 6913 Csanádpalota, Szent
Kulturális Alapítvány
István utca 40.

A pályázó
adószáma

18463804-1-06

18464063-1-06

1847933-1-06

18451676-1-06

Pályázat
A pályázatban megvalósítandó cél,
benyújtásának
programok
napja

A pályázati témakör

Támogatás összege
Saját forrás

a) a szervezet működésének,
alapfeladatai és közhasznú
feladatai ellátásának elősegítése
b) nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, honismeret
c) kulturális tevékenység,
h) sport,

2019.05.28

a) Működési költség (Toner, fénymásoló papír
beszerzése, banki költség)
b) Szavalóverseny- év végi jutalmazások
(február-november)
c) Diákszínjátszás -Palotai karácsony (november - december)
d.)
Dér Kupa

2019.05.30

Az óvodával történt megbeszélés alapján a
pályázati témakörök közül az f. pontban
megjelölt gyermekprogramokat választottuk. A
cél két részre tagolódik:
1.
a b.) pontban megjelölt témakör szerinti
b) képességfejlesztés,
kirándulás óvodai csoportokkal Ópusztaszerre c) kulturális tevékenység,
2. a c.) pontban megjelölt kulturális
f) gyermekprogramok
tevékenység - bábelőadás megtekintése
Szegden, a Kövér Béla Bábszínházban ( az
esetleg elnyert támogatási összegtől függően 1
vagy 2 alkalommal.)

2019.05.30

a) a szervezet működésének, alapfeladatai
ellátásának elősegítése
b) gyerekprogram- nyáriszünet idején
c) sportprogram- röplabda bajnokság

2019.05.29

Az alapítvány 2019 őszére jubileumi
gálaműsort szeretne rendezni a 10 éve működő
Csanádpalota Hagyományőrző Néptánccsoport
részére. A rendezvényre környékbeli (belföldi)
csoportok meghívását tervezzük. A gálaműsor
után élő zenekaros táncházat szeretnénk tartani,
mely a résztvevőkön kívül minkenki számára
ingyenes és nyilvános lenne. A műsorról DVD
felvételt készítenénk melyből 1-1 példányt a
további ajándékokkal együtt a fellépőknek
adnánk.

Egyéb forrás

Pályázott
összeg

30.000,-Ft

150.000,-Ft

150.000,- Ft

100.000,- Ft

200.000,-Ft

200.000,-Ft

a) a szervezet működésének,
alapfeladatai és közhasznú
feladatai ellátásának elősegítése
f) gyermekprogramok
h) sport

20.000,-Ft

150.000,-Ft

165 0.000,-Ft

a.) nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, honismeret c)
kulturális tevékenység
f.)
gyermekprogramok

37.500,-Ft

200.000,-Ft

200.000,- Ft
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Csanádpalotai Horgász
Egyesület

6913 Csanádpalota, Szent
István utca 40.

18467341-1-06

2019.05.31

A pályázat három fő elemből áll. Ebből kettő
erősen összefügg, egy 5+2 napból álló
gyerektábor, illetve ezzel is összefüggésben a
horgásztóhoz tartozó kiszolgáló vizesblokk
létesítéséről. A vizesblokk hosszú távon is
használható, így nagyon hasznos. Eddig 10
természetjáró tábort rendeztünk, amelynek
egyik központi állomása volt a horgásztó. Idén
más alapokra tesszük a tábort, főleg alsós
gyerekek csoportját várjuk, így átfogjuk alkítani
a programsorozatot. Több és egyszerűbb játékot
tervezünk, és most két vetítést is. A két
hagyományos horgászos napot megtartjuk,
viszont vizes játékokkal bővítjük, illetve
kirándulásokkal is. Kalandos
kerékpárversennyel zárjuk a tábort. Az 5. nap
után a hétvégét egy kicsit más szellemben
rendezzük meg, Innen a mottó:"Ép testben ép
lélek". A 4. teakwon-do hétvégén két bázison
rendezünk egy kétnapos rendezvénysorozatot.
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Tisztelet az Éveknek
Csanádpalotai Szociális
Segítők Alapítványa

6913 Csanádpalota,
Kálmány Lajos utca 9.

18464867-1-06

2019.05.28

Az alapítvány 20. évfordulója és a z Idősek
Klubjába Karácsonyi ünnepség

b) nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés
c)
kulturális tevékenység
e) természetvédelem,
állatvédelem, környezetvédelem
f) gyermek- és ifjúságvédelem érdekképviselet,
gyermekprogramok,
h) sport

479.000,-Ft

a) a szervezet működésének,
alapfeladatai és közhasznú
feladatai ellátásának elősegítése

50.000,-Ft

283.000Ft

375.000Ft

375.000Ft

150.000,.-Ft

150.000,.-Ft

