A pályázat megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezet

A pályázó adatai

sorsz.
A pályázó neve

1

2

3

4

Alapítvány a Csanádpalotai
Korszerű iskola
megteremtéséért

Alapítvány a Csanádpalotai
Óvodás Gyermekekért

CSIBÉSZ Csanádpalotai
Ifjúságért Egyesület

Kelemen László Emlékéért
Kulturális Alapítvány

A pályázó címe

6913 Csanádpalota, Szent
István utca 46.

6913 Csanádpalota, Sirály
utca 6.

6913 Csanádpalota,
Kálmány Lajos utca 6.

6913 Csanádpalota, Szent
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

Egyéb forrás

Pályázott
összeg

2020.06.29

a) Működési költség (Toner, fénymásoló papír
beszerzése, banki költség)
b) Digitális taneszközök vásárlása
c.)Iskolai könyvtári állomány gyarapítása
d) Diákszínjátszás -Palotai karácsony Tanulók jutalmazása

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

60.000,-Ft

250.000,-Ft

50.000,- Ft

2020.07.02

Az elmúlt évi pályázat tapasztalatai alapján
sikeresnek itélt programok után idén a kulturális
műsorokat szeretnénk támogatni. Elsősorban
bábelőadások, illetve játékos-zenés műsorok
szerepelnek a terveink között. A
gyermekprogramok megvalósítására
egyeztettünk Kis Ágnessel a szegedi bábszínház
új igazgatójával, akinek tervei között szintén
szerepel az óvodákkal oktatási- nevelési
intézményekkel való szoros együttműködés. 2-3
előadást tervezünk.

b) képességfejlesztés,
c) kulturális tevékenység,
e) terészetvédelem, álletvédelem,
környezetvédelem
f) gyermekprogramok

100.000,- Ft

200.000,-Ft

100.000,-Ft

2020.06.26

1. Csibész Egyesület könyvelési és
bankszámlavezetési költsége és díja,
postaköltség
2. A nyári szünet idején-foglalkozások a
gyerekek részére- természetvédelem
3. Fiatalok részére- sportprogramok

a) a szervezet működésének,
alapfeladatai és közhasznú
feladatai ellátásának elősegítése
b)képességfejlesztés
e) természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem
g) gyermekprogramok
i) sport

20.000,-Ft

150.000,-Ft

50.000,-Ft

2020.07.01

A tavalyi évben az alapítvány jubileumi
gálaműsor rendezésére adott be pályázatot. Az
idei évben a koronavírus- járvány miatti
rendezvényszervezés labilitása miatt
a) a szervezet működésének,
működésünk biztosítása érdekében egy
alapfeladatai és közhasznú
LENOVO- V15IKB típusú laptopra és az ahhoz feladatai ellátásának elősegítése
szükséges MIcrosoft Office 2013 Standart
típusú Szoftver vásárlására igényelnénk
összeget.

50.000,-Ft

150.000,-Ft

50.000,- Ft

5

Csanádpalotai Futball Club

6913 Csanádpalota,
Kelemen László tér 10.

6

Csanádpalotai Horgász
Egyesület

6913 Csanádpalota, Szent
István utca 40.

7

Tisztelet az Éveknek
Csanádpalotai Szociális
Segítők Alapítványa

6913 Csanádpalota,
Kálmány Lajos utca 9.

18476136-1-06

18467341-1-06

18464867-1-06

2020.07.01

Az Egyesület az igényelt támogatást a szervezet
működési költségeinek (fénymásolópapír,
irodaszerek, festékpatron, tisztítószerek és
eszközök vásárlása, az igénybe vett könyvelési
a) a szervezet működésének,
szolgáltatás díja, bankköltség) fedezésére
alapfeladatai és közhasznú
kívánja felhasználni. A pályázat kedvező
feladatai ellátásának elősegítése
elbírálása esetén a megítélt támogatási összeg
átutalásának ütemezése a pályázathoz csatolt
"Szakmai program és pénzügyi terv" elnevezésű
mellékletben szerepel.

20.000,-Ft

250.000,-Ft

50.000,-Ft

2020.07.01

Csanádpalotai Horgász Egyesület 2020 évben a
horgásztónál egy közösségi fedett tér
kialakítását szeretné és a pályázni kívánt
összegből megvalósítani. Mivel a pályázat későn
lett kihirdetve az évek alatt megszokott
gyermektábor az elbírálás előtt megvalósult. A
tervezett 10x5 méteres fedett tér alkalmas lesz
akár a táborok, horgászversenyek alkalmával
megfelelő komfortos kikapcsolódást elősegíteni.
Mivel az elmúlt évek folyamán részben de 2020ban véglegesen kialakításra került a vizesblokk,
így kiegészítve egymást megfelelő környezetet
tudunk kialakítani a kulturált nyugodt pihenésre,
sportolásra és egyéb szabadidős
tevékenységekre.

a) a szervezet működésének,
alapfeladatai és közhasznú
felaldatai ellátásának elősegítése
b) nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés
c) kulturális tevékenység
f) gyermek- és ifjúságvédelem érdekképviselet,
gyermekprogramok,
h) sport

300.000,-Ft

300.000Ft

50.000,- Ft

2020.07.01

Ezen pályázat keretein belül szeretnénk
támogtást kérni arra, hogy minden évben
tudjunk találkozót szervezni, az Idősek Klubja
karácsonyi rendezvényével egybekötve.

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

50.000,-Ft

150.000,.-Ft

100.000,.-Ft

