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 A Szabadka város területén ifjúsági programokra és projektekre szánt költségvetési eszközök 
elosztásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 7. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
31/15 száma)  

 Szabadka város polgármestere 2016.4.5-én meghirdeti az alábbi 

 

PÁLYÁZATOT  

a 2016. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására Szabadka Város 
területén 

 

           A pályázatot a 2016. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására 
hirdetjük meg Szabadka Város területén 544.000,00 dinár értékben. 

           Egy-egy programra vagy projektfeladat finanszírozására vagy támogatására legfeljebb 120.000,00 
dinár hagyható jóvá. 

           A támogatás az alábbi területekkel foglalkozó programokra és projektekre vonatkozik:  
•   fiatalok oktatása; 
•   fiatalok foglalkoztatása; 
•   ifjúságot érintő egészségügyi és szociális politika; 
•   fiatalok biztonsága; 
•   fiatalok tájékozottsága és mobilitása; 
•   fiatalok szabadidős tevékenységei, kultúra és sport; 
•   a fiatalok aktív bevonása a társadalomba és önkéntesség; 
•   fiatalok a falusi közösségekben és 
•   ökológia és fenntartható fejlődés. 

 

           Az ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására pályázhatnak: 
-   ifjúsági egyesületek, 
-   ifjúsággal foglalkozó egyesületek és szövetségek. 
           Ifjúsági egyesületek, ifjúsággal foglalkozó egyesületek és szövetségek csak azzal a feltétellel 
pályázhatnak az ifjúsági projektek és programok finanszírozására vagy résztámogatására, ha bejegyzett 
székhelyük az önkormányzat területén található.  
          Feltétel, hogy az egyesületek szerepeljenek az ifjúsági egyesületek és ifjúsággal foglalkozó 
egyesületek és szövetségeik egységes nyilvántartásában a Szerb Köztársaság Ifjúságügyi és 
Sportminisztériumánál. 
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          A projektjavaslat benyújtói kötelesek előirányozni olyan tevékenységeket, melyek a fiatalokat és a 
széles nyilvánosságot tájékoztatják az adományozóról, a projektről, a tervezett tevékenységekről, 
eseményekről és a projekt eredményeiről. 
         Ahhoz, hogy a projekt áttekinthetőbb legyen, a megvalósítása során a projektgazdák kötelesek: 
            - Megfelelő üzeneteket megfogalmazni és közvetíteni a célcsoportoknak; 
            - A célcsoportokat tájékoztatni a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül (TV, internet, és 
közösségi oldalak, rádió, újságok és hasonlók) 
            - Az adományozóról feltüntetni a vizuális identitását és információt. 
 
          A kedvezményezett egyesületek a projektek vagy programok megvalósítása során a tevékenységeket 
Szabadka Város Ifjúsági Irodájával (a továbbiakban: Ifjúsági iroda) közösen fogják koordinálni, melynek 
a szerepe a megvalósítás monitoringja lesz. 

         Minden egyesület köteles lesz rendszeresen tájékoztatni az Ifjúsági Irodát a programmal vagy 
projekttel jóváhagyott folyó és megvalósult tevékenységekről.  

A Szabadka Város költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott művelődési programok és 
projektek kiválasztásának mércéi: 

 
1.   A program/projekt összehangoltsága a pályázat szerinti prioritásokkal és Szabadka város 

ifjúsági akciótervének céljaival a következő területeken: fiatalok képzése, tájékoztatás és 
mobilitása, az önkéntes munka és a fiatalok aktív szerepvállalása, ifjúsági szociálpolitika, a 
fiatalok foglalkoztatása és biztonsága, a környezetvédelem és a vidéki fiatalok. 

2.   Különböző nemzeti és etnikai közösségbe tartozó fiatalok részvétele és együttműködése. 
3.   Kölcsönös partneri együttműködést feltételez több egyesület vagy az ifjúsággal foglalkozó 

intézmények között   
4.   Projekttevékenységek száma és időtartama 
5.   A program/projekt összehangoltsága Szabadka város ifjúsági akciótervének ajánlásaival 
6.   A projekt elemeinek kölcsönös összefüggése és összehangoltsága, ami a tervezett 

tevékenységeknek a célokkal, a várható eredményekkel és a célcsoporttal való 
összehangoltságára vonatkozik  

7.   A fiatalok részvételi aránya a projekt tervezésében és megvalósításában. 
8.   A költségvetési javaslat indokoltsága a célhoz és a projekttevékenységhez képest  
9.   Publicitás, mely az ifjúság és a nagynyilvánosság tájékoztatásának módjában és mértékében 

nyilvánul meg. 
 

            A programok és projektek megvalósítási ideje legalább 2 hónap kell, hogy legyen, és a projektek 
befejezését legkésőbb 2016.12.31-éig kell tervezni. A beszámolókat legkésőbb 2016.01.15-éig kell beadni 
áttekintésre.  

 A pályázati jelentkezést a „Jelentkezés lap ifjúsági programok és projektek finanszírozására és 
társfinanszírozására meghirdetett pályázatra” elnevezésű űrlapon kell beadni a bizottságnak. (1. számú 
űrlap)  

Egy egyesület csak egyetlen programmal vagy projekttel pályázhat a Pályázatban felsorolt területek 
egyikének keretében. 

A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 
- A pályázót azonosító okmányt - annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték 
- A pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, 

stb.), amit a pályázó állít össze és 
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- a program illetve projekt részletes leírását, melynek a finanszírozását illetve résztámogatását 
kérik. 

Az ifjúsági program vagy projekt részletes leírásának tartalmaznia kell az alábbiakat: általános célt, 
specifikus cél/okat, tevékenységeket, várható eredményeket, célcsoportot, a várható eredmények 
ellenőrizhetőségének forrásait, a projekt időtartamát és a részletes pénzügyi tervet) 

 
A pályázók a „Jelentkezési lap az ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy 

támogatására meghirdetett pályázatra” nyomtatványt letölthetik a város hivatalos 
honlapjáról.(www.subotica.rs). 

 
            A pályázati jelentkezéseket nyomtatott formában kell beadni Szabadka Város Ügyfélszolgálatában 
(Szabadság tér 1.) vagy postai úton, de kötelezően el kell küldeni elektronikus formában is a 
konkursmladi@subotica.rs e-mail címre. A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje 2016.04.13. 

           A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a bizottság nem fogja elbírálni. 

Esetleges további tájékoztatás a: office@kzm.subotica.rs 

e-mail címen vagy a 024/558-384 telefonszámon kapható, munkanapokon 7 óra 30-tól 15 óra 30-ig.  

        Polgármester  

Maglai Jenő, okl. jogász  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




