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A Köztájékoztatási és médiatörvény 19. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 83/14, 
58/15 és 12/16 száma), Szabadka Város 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 46/15 száma) és a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló 
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/16 száma) és a II-401-109/2016 számú  2016. 
február 2-án meghozott határozat alapján 

Szabadka város polgármestere 2016. március 30-án meghirdeti az alábbi 

                                                                 P Á L Y Á Z A T O T 
a köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 

társfinanszírozására 2016-ban 
 

             

A pályázat célja: a szabadkai polgárok érdekeinek megvalósítása a köztájékoztatás terén, a 
médiapluralizmus fejlesztése, olyan programtartalmak bevezetése, fejlesztése és bővítése az 
újságokban vagy az elektronikus médiákban, beleértve az olyan internetes oldalakat is a Szabadka 
város területén használatos nemzeti kisebbségi nyelveken, melyek hozzájárulnak a hiteles, 
elfogulatlan, idejében történő és átfogó tájékoztatáshoz; az emberi jogok és a demokrácia védelme 
és fejlesztése, a jogállam és a szociális állam fejlesztése; a szabad személyiségfejlődés, a gyermek- 
és ifjúvédelem előmozdítása, a kulturális és alkotómunka fejlesztése, az oktatási rendszer részét 
képező médiajártasságot is magában foglaló oktatásfejlesztés, a tudomány, a sport és a testnevelés 
fejlesztése; a környezetvédelem és az egészség fejlesztése; az újságírói és a média 
professzionalizmus előmozdítása és egyéb mediatartalmak fejlesztése, melyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szabadkai polgárok megkapják a számukra szükséges információkat és más tartalmakat az 
élet minden területéről. 

  Erre a pályázatra az előirányzott összeg 19.500.000,00 dinár. 
    
 
 A projektenként jóváhagyható legkisebb összeg 300.000,00 dinár, a legnagyobb összeg 
pedig 6.000.000,00 dinár.  
 A pályázó a projekt értékének legfeljebb 80%-a társfinanszírozását igényelheti.   
 

  PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELI JOG 

A pályázaton részt vehetnek: 
1.   a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségen belüli Közmédia nyilvántartási jegyzékbe 

bejegyzett média kiadója, a törvénnyel összhangban bejegyzett adatokkal 



 

 

2.   médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, aki bizonyítékot 
mellékel arról, hogy a társfinanszírozott médiatartalom a Közmédia Nyilvántartási 
Jegyzékbe bejegyzett médián keresztül valósul meg  

 
A Pályázaton közpénzekből finanszírozott produkciókiadók és médiák nem vehetnek részt. 
Nem pályázhatnak azok a személyek sem, akik az előző időszakban már kaptak eszközöket 

Szabadka Városától projektjeik társfinanszírozása céljából, de nem küldték el időben és írott 
formában a leíró és pénzügyi beszámolót a program illetve projekt megvalósításáról. 

A Pályázat résztvevője csak egy projekttel pályázhat. 
Több média kiadója minden médiára egy projektummal pályázhat. 
Ha a pályázó a folyó naptári évben már kapott eszközöket projektek támogatására a 

köztájékoztatás területén köztársasági, tartományi vagy helyi szinten, ugyanabban az évben 
ugyanazzal a projektummal csak még egyszer vehet részt pályázaton, azzal, hogy az összesen 
kapott eszközök nem haladják meg a projektum értékének 80%-át.  

 
 

  A PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

A pályázók projektjeinek értékelése a következő kritériumok szerint történik:  

a javasolt projekttevékenység milyen mértékben alkalmas a közérdek megvalósításában a 
köztájékoztatás területén  
2)  a szakmai és etikai média szabványok iránti elkötelezettségre nyújtandó nagyobb garanciák 
mértéke. 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1) pontjában foglalt kritériumok alapján főként az alábbiakat 
értékeljük: 

1. A projekt jelentősége az alábbi nézőpontokból: 
- közérdek érvényesítése a köztájékoztatás területén 
- a pályázat rendeltetésének megvalósítása, 
- a projekt összehangoltsága a célcsoportok reális problémáival, szükségleteivel és 
prioritásaival;  
- a célcsoportok azonosított és világosan megfogalmazott szükségletei; 
- a projekt tartalmaz-e innovatív elemeket és újságírói kutatói hozzáállást. 
2. A projekt hatása és megvalósíthatósága a következő szempontok alapján: 
- a tervezett tevékenységek össze vannak-e hangolva a célokkal,  a várható eredményekkel és a 
célcsoportok szükségleteivel, 
- milyen fokú a projekt hatása a célcsoport tájékoztatásának minőségére, 
- a projekt megvalósításának követését lehetővé tevő indikátorok mérhetősége,  
- a projektmegvalósítási tervnek a kidolgozottsága és megvalósíthatósága, 
- a projekt fejlesztési és pénzügyi fenntarthatóságának szintje (a projekt pozitív hatásai 
folytatódnak a támogatás befejezését követően is). 

  
3.  Kapacitás az alábbi szempontokból: 
- milyen szintű a projekt előterjesztőinek szervezési és irányítási képessége, 
- a projekt megvalósításához szükséges erőforrások, 
- a projekt előterjesztőinek szakértői és szakmai referenciái, melyek megfelelnek a projekt 
javasolt céljainak és tevékenységeinek. 
4. Költségvetés és indokoltság a következő szempontokból: 
- a projekt precizitása és kidolgozottsága, melyből kitűnik az előirányzott költségnek a 
projekttevékenységekkel való összehangoltsága; 



 

 

- A költségvetési javaslat gazdasági indokoltsága a célhoz és a projekttevékenységhez képest.  
A jelen szakasz 1. bekezdésének 2) pontjában foglalt kritériumok alapján főként az alábbiakat 
értékeljük: 
            1. a pályázó ellen az utóbbi egy év alatt hoztak-e intézkedéseket állami szervek, 
szabályozási vagy önszabályozó testületek a szakmai és erkölcsi normák megszegése miatt (az 
adatokat a szakszolgálat szerzi be az Elektronikus Médiák Szabályozási Testületétől az elektronikus 
médiák vonatkozásában és a Sajtótanácstól a nyomtatott és online sajtó esetében); 
            van-e arról szóló bizonyíték, hogy a büntetés vagy intézkedést követően olyan lépéseket 
tettek melyek garantálják, hogy hasonló eset nem fog újra megtörténni. 
 

 DOKUMENTÁCIÓ 

A Pályázónak az alábbi dokumentumokat köteles beadni: 
1. Kitöltött és hitelesített jelentkezőlap (1-es űrlap) két példányban 
 - A javasolt projektre vonatkozó kitöltött űrlap és  
 - A projekt költségvetésére vonatkozó kitöltött űrlap 
Az űrlap letölthető a Város honlapjáról: www.subotica.rs  pályázatok és hirdetések részében 

1-es számú űrlap     

2. a következő dokumentumok egy példányban: 

- a jogi személy vagy vállalkozó bejegyzéséről szóló határozatot a Gazdasági Nyilvántartási 
Ügynökségen; 

- a média-nyilvántartásba vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségen belüli Közmédia 
nyilvántartási jegyzékbe történt bejegyzésről szóló határozatot; 
- .a Szerb Nemzeti Bank bizonylata arról, hogy nincs bejegyezve kényszerbehajtási alap és 
utasítás (nincs zárolt számlája); 
- az elektronikus médiát szabályozó testület által kiadott engedélyt a televízió vagy 
rádióprogram sugárzására; 

        - szerződés vagy hitelesített kijelentés/beleegyezés egy vagy több média részéről, hogy a 
programtartalmat sugározni fogják/megjelentetik abban a médiában (kötelezően csakis televízió és 
rádióműsorok készítésére bejegyzett jogi személyek, illetve vállalkozók lehetnek);  

- a javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (trailer, újságpéldány, jingle és hasonlók) 
            
 

IV.  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS HATÁRIDŐK 

A Pályázat megjelenik a Subotičke novine, a Magyar Szó és a Hrvatska riječ című 
lapokban, továbbá az önkormányzat www.subotica.rs pályázatok és hirdetések oldalán, 
valamint Szabadka Város Hivatalos Lapjában.   

A pályázati jelentkezéseket az előírt formanyomtatványon kell benyújtani. 

A megszabott határidőn kívül vagy téves űrlapon beérkezett pályázati jelentkezések 
nem lesznek elbírálva. 



 

 

A Pályázat és az Űrlap (jelentkezés és űrlap a projekt költségvetéséhez) letölthető a 
Város honlapjáról: www.subotica.rs a Pályázatok és hirdetmények alatt,  a Pályázat 
határidejének lejártáig. 

A pályázatokat nyomtatott formában kell átadni Szabadka Város Ügyfélszolgálatában,  
Szabadság tér 1., vagy elküldhetők postán is zárt borítékban is, „Pályázat a köztájékoztatás területén 
médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek társfinanszírozására” jelzéssel, és kötelezően el kell 
küldeni elektromos formában is, a következő e-mail címre: konkursinformisanje@subotica.rs. 

A pályázati anyagot nem küldjük vissza. 

 A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje a közzétételtől számított 30 nap, illetve 
2016.4.8-tól 2016.5.8-ig. 

Az eszközök elosztásáról szóló döntést legkésőbb a Pályázat lezárásától számított 90 napon 
belül meg kell hozni. 

Az eszközök odaítéléséről szóló döntést közzé tesszük a Város honlapján: www.subotica.rs 

A kedvezményezett köteles az eszközök felhasználásról szóló beszámolót legkésőbb 
2016.12.31-ig elküldeni az önkormányzat hivatalos honlapjáról www.subotica.rs letölthető űrlapon. 

További információk kaphatók munkanapokon 8,00-tól 14,00 óráig a 024/626-928 
telefonszámon, Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek 
Titkárságán. 

  FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN 
 VALÓ RÉSZVÉTELRE 

Felhívjuk az újságírói és média egyesületeket, melyek a Pályázat közzététele előtt legalább 
három éve be voltak jegyezve, hogy javasoljanak tagokat a Pályázati Bizottságba.  

A bizottsági tagok jelölésére szolgáló javaslat mellett az újságírói és médiaegyesületeknek 
bizonyítékot kell mellékelniük az egyesület-nyilvántartásban való bejegyzésükről. 

Felkérjük a bizottság munkája iránt érdeklődő médiaszakembereket is, hogy írásban 
javasolják tagságukat a bizottságban. 

A bizottsági tagokra vonatkozó javaslatokhoz rövid életrajzot is kérünk mellékelni. 
Az egyesületek és egyének a bizottsági tagokra vonatkozó javaslatukat a Pályázat 2016.4.8-

ai közzétételétől számított 20 napon belül nyújthatják be Szabadka város polgármesterének. 
                                                          
                                                      

 
                                                                                                            

                                                                                                                Polgármester 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                               Maglai Jenő, okl. jogász                                                                                                      


