A pályázat megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezet

A pályázó adatai

sorsz.
A pályázó neve

1

2

3

4

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

2021.05.10

a) a szervezet működésének,
alapfeladatai és közhasznú
a) Működési költség (Toner, fénymásoló papír
feladatai ellátásának elősegítése
beszerzése, banki költség)
b) nevelés és oktatás,
b) Tanulók jutalmazása, táboroztatás (júniusképességfejlesztés,
augusztus)
ismeretterjesztés, honismeret
c.)Játék- és sportszervásárlás (augusztusc) kulturális tevékenység,
október)
f) gyermek- és ifjuságvédelem
d) Diákszínjátszás -Palotai karácsony érdekképviselet,gyermek(november - december)
programok
h) sport,

2021.05.11

Az előző évhez hasonlóan bábelőadás,illetve
zenés-énekes gyermekfoglalkozás külsős
előadók, művészek meghívásával (2 alkalom)
2x 50.000,-Ft. Fejlesztő játékok vásárlása a
csoportok részére (4 csoport) 4x50.000,-Ft.

b) képességfejlesztés,
c) kulturális tevékenység,
f) gyermekprogramok

2021.05.11

a) a szervezet működésének, alapfeladatai és
közhasznú feladatai ellátásának elősegítése
b) gyerekprogram
c) sportprogram

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

2021.05.12

Alapítványunk idén készül megrendezni a XI.
Nemzeti Amatőr Színjátszó- találkozót. Ez
alakalommal a megszokott esemény egy
konferenciának valamint egy helyi amatőr
színjátszást bemutató fotókiállítással
gazdagodna, hiszen A Kelemen László Amatőr
színtársulat 2021-ben ünnepi fennállásának 20.
c) kulturális tevékenység
évfordulóját. A határon túlról meghívott
vendégek fogadása lehetőséget ad a már
megkezdett együttműködések elősegítésére az
új csoportok bemutatkozása pedig új
kapcsolatok kiépítése. Természetesen a
rendezvény az amatőr színjátszás
népszerűsítésre is szolgál.

Egyéb forrás

Pályázott
összeg

60.000,-Ft

250.000,-Ft

250.000,- Ft

100.000,- Ft

200.000,-Ft

200.000,-Ft

20.000,-Ft

160.000,-Ft

160.000,-Ft

50.000,-Ft

3.000.000,beadott pályázat,
300.000,-Ft
döntés még
nincs

280.000,- 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

2021.05.11

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

20.000,-Ft

2021.05.12

"Ép testben ép lélek tábor"
A tábor a
második leghosszabb nyéri állandó gyermek
rendezvénysorozat, amely általában 35-75
gyereknek szervez egy öt-hét napon át tartó
szabadidős eseménysort. A természetjáró tábor
5 évvel ezelőtt váltott át a teakwon- do hétvége
bekapcsolódásával egy komlexebb táborrá,
azóta egy teljes hét a tábor időtartama. A
programokat a 12 év hagyományai alakították,
mindig valami újat hozva. A hagyományos "
Ismerd meg Csanádpalotát" , a horgásznapokat,
a söprűfoci bajnokságot és a ninja warior
versenyeket továbbr is megtartjuk, új
helyszínekkel bővítve a tárházunkat. A
táborokat önkéntes adományokból és saját
erőből, eszközökkel szervezzük, mindenkor a
gyerekek számára teljes ingyenességgel és a
szervezőknek fizetés nélkül, saját szabad idejük,
szabadságuk terhére. Az eszközparkunk
pótlására, illetve a gyerekek étkeztetésére a
közösségünk 250.000,-Ft támogatásra szeretne
igényt benyújtani, a mellékelt programtáblázat
szerint.

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

100.000,-Ft

2021.05.13

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

150.000Ft

350.000,-Ft

350.000,-Ft

250.000Ft

100.000,- Ft

150.000,.-Ft

150.000,.-Ft

