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A Köztájékoztatási és médiatörvény 18. szakaszának 1. bekezdése és a 19. szakaszának 1. és 
2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 83/14, 58/15 és 12/16 száma – hiteles értelmezés), 
Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
58/16 száma) és a Közérdekű köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 16/16 száma) és a II-401-38/2017 számú 2017.01.01-jén meghozott 
határozat alapján 
 

PÁLYÁZAT 
 a köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 

társfinanszírozására 2017-ben 

A pályázatot olyan médiatartalmak támogatása céljából hirdetjük meg, melyek 
hozzájárulnak a közérdek megvalósításához a köztájékoztatás területén, a Köztájékoztatási és 
médiatörvény 15. szakaszában foglaltaknak megfelelően, ami az alábbiakat foglalja magában: 

- Szabadka város minden polgárának hiteles, elfogulatlan, idejében történő és átfogó tájékoztatását, 

- a Szabadka város területén élő nemzeti kisebbségek anyanyelvén történő hiteles, elfogulatlan, 
idejében történő és átfogó tájékoztatását 

- a szerb nép és a Szabadka város területén élő nemzeti kisebbségek kulturális identitásának 
megőrzését; 

- a fogyatékkal élő személyek és más kisebb csoportok tájékoztatását;  

- médiatartalmak gyártásának támogatását az emberi jogok és a demokrácia védelme és fejlesztése 
céljából, 

- 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; 

-  az újságírói és a média-professzionalizmus előmozdítása. 
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I.   A PÁLYÁZAT RENDELTETÉSE  
 
A pályázat rendeltetése: 
- a szabadkai polgárok érdekeinek megvalósítása a köztájékoztatás terén, a médiapluralizmus 
fejlesztése, olyan programtartalmak bevezetése, fejlesztése és bővítése az újságokban vagy az 
elektronikus médiákban szerb nyelven és a nemzeti kisebbségi nyelveken, beleértve az olyan 
internetes oldalakat is, melyek különösen az emberi jogok és a demokrácia védelmére és 
fejlesztésére vonatkoznak, továbbá a jogállam és a szociális állam fejlesztésére, a gazdasági, 
társadalmi és kulturális problematikára,   valamint felölelik a kisebb társadalmi csoportokat, a 
szociális védelem kérdéseit, a fogyatékkal élők érdekvédelmét és a szabad gondolkodás és 
véleménynyilvánítás gyakorlására való jogok biztosítását számukra, a gyermekekről való társadalmi 
gondoskodást, a fiatalok és időskorúak helyzetét, a nemek egyenjogúságát, a környezetvédelmet és 
az emberek egészségvédelmét, a kultúra és művészetek fejlesztését és ápolását Szabadka város 
területén, a multikulturalizmus megerősítését, az interkulturalitás fejlesztését, a többnyelvű műsorok 
ösztönzését azon médiák révén, melyek Szabadka város területén sugároznak műsorokat, és 
kiemelten fontosak a Szabadka város területén élő polgárok tájékoztatása szempontjából, beleértve 
a média-nyilvántartásba bejegyzett internetes oldalakat is.  
 
Erre a pályázatra az előirányzott összeg 21.300.000,00 dinár. 
 
A projektenként jóváhagyható legkisebb összeg 100.000,00 dinár, a legnagyobb összeg pedig 
5.000.000,00 dinár. 
 
A pályázó legfeljebb a javasolt projekt értékének 80%-ára nyújthat be társfinanszírozási kérelmet, 
illetve a pályázatban meghatározott legmagasabb összegig. 
 
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.                                                                                                                                                                                                                                       
 
Az eszközöket az Állami támogatások odaítélésének szabályairól szóló kormányrendelettel (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 és 119/14 száma) összhangban ítéljük 
oda, a Kis értékű állami támogatásra vonatkozó szabályok szerint („de minimis” állami támogatás). 

II.  PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELI JOG 

A pályázaton részt vehetnek: 

1.   a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségen belüli Közmédia nyilvántartási jegyzékbe 
bejegyzett média kiadója, a törvénnyel összhangban bejegyzett adatokkal; mely Szabadka 
város területén sugároz/közvetít médiatartalmat,  

2.   médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, aki bizonyítékot 
mellékel arról, hogy a társfinanszírozott médiatartalom a Közmédia Nyilvántartási 
Jegyzékbe bejegyzett olyan médián keresztül valósul meg, mely Szabadka város területén 
sugároz/közvetít műsorokat. 
 

A pályázó csak egy projekttel pályázhat egy-egy pályázaton.  
Ha a pályázó több média kiadója, mediánként egy projekttel vehet részt a pályázaton.  

A pályázaton nem vehetnek részt: 
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1.   Közpénzekből finanszírozott produkciókiadók: köztársasági és tartományi 
közszolgálati médiák, illetve a Szerbiai Rádió és Televízió és a Vajdasági Rádió és 
Televízió  közszolgálati média intézmények, valamint azok a média alapítók,  
melyek rendszeres támogatást kapnak a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetéséből. 

2.   Nem pályázhatnak azok a személyek sem, akik az előző időszakban már kaptak 
eszközöket Szabadka Önkormányzatától projektjeik társfinanszírozása céljából, de 
nem küldték el a meghatározott határidőn belül és az előírt formában a leíró és 
pénzügyi beszámolót projekt megvalósításáról, és azok a kiadók sem, melyek az 
eszközöket nem rendeltetésszerűen használták fel.  

 III. 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 médiaszabványok 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 források, 
•   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.  
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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 részére); 

2.    van-e arról szóló bizonyíték, hogy a büntetés vagy intézkedést követően olyan lépéseket tettek 
melyek garantálják, hogy hasonló eset nem fog újra megtörténni. 

A felsorolt kritériumokon kívül a projekt elbírálásakor az alábbi sajátos kritériumokat is figyelembe 
vesszük: 
         

•   A köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek értékelésének 
specifikus kritériumai: 
 

1.   hogy a projekt kiemelt jelentőségű legyen a Szabadka város területén élő lakosság 
tájékoztatása szempontjából; 

2.   a médiatartalom minél több felhasználó számára legyen elérhető Szabadka város területén; 
3.   (a témával foglalkoznak-e vagy sem a szabadkai polgárok számára elérhető médiákban; 
4.   a téma aktualitása; 
5.   milyen mértékben járul hozzá a javasolt projekt a multikulturalizmus megerősítéséhez; 
6.   milyen mértékben járul hozzá a javasolt projekt a Szabadka város területén élő nemzeti 

kisebbségek anyanyelven történő tájékoztatásra való jogának fejlesztéséhez; 
7.   milyen mértékben járul hozzá a javasolt projekt a nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi 

identitásának megőrzéséhez és hogy anyanyelvükön alkothassanak; 
8.   milyen mértékben járul hozzá a javasolt, többnyelvű és interkulturális jellegű projekt a 

különböző közösségek közötti párbeszéd fejlődéséhez, egymás megismeréséhez és 
megértéséhez; 

9.   milyen mértékben járul hozzá a projekt a fogyatékkal élők helyzetének javításához; 
10.  milyen mértékben járul hozzá a projekt az inkluzív társadalom fejlődéséhez.     

 
•   Specifikus kritériumok a szakmai, tudományos és alkalmi összejövetelek szervezésére és 

azokon való részvételre vonatkozó projektek, valamint a szakmai és etikai standardok 
fejlesztésére irányuló köztájékoztatási projektek értékelésére:  
 

1.   milyen mértékben járul hozzá a projekt az újságírók és médiák szakmaiságának, az újságírói 
autonómia és az önszabályozás javulásához és hirdetéséhez; 

2.   milyen mértékben járul hozzá a projekt az a médiák képviselőinek (újságírók, menedzserek, 
kutatók, médiajogi szakemberek és hasonlók) szakmai kapacitásának erősítéséhez; 

3.   milyen mértékben járul hozzá a projekt ahhoz, hogy a közvélemény megismerkedjen a 
médiaszektor fejlődésével és újabb eredményeivel és 

4.   milyen mértékben járul hozzá a projekt a médiaműveltség fejlődéséhez. 
 

  IV. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A Pályázat megjelenik a Subotičke novine, a 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. 
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A megszabott határidőn kívül vagy téves űrlapon beérkezett pályázati jelentkezések nem 
lesznek elbírálva.  

Az a pályázó, aki a projektet hiányos vagy nem pontosan kitöltött dokumentációval küldte 
el, értesítést fog kapni arról, hogy a hiányosságokat pótolja az utólagosan megszabott határidőn 
belül. 

Ha a pályázó az utólagosan megszabott határidőn belül nem küldi el a kért dokumentációt, a 
projektje nem kerül elbírálásra. 

A Pályázat és az Űrlap (jelentkezés és űrlap a projekt költségvetéséhez) letölthető a Város 
honlapjáról: www.subotica.rs pályázatok és hirdetések oldalán a pályázat lejártáig. 

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

A pályázati anyagot nem küldjük vissza. 
 A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje a közzétételtől számított 15 nap, illetve 

2017.01.17-től 2017.02.01-jéig. 
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, és elektronikus formában elküldjük minden pályázónak. 
A kedvezményezett köteles az eszközök felhasználásról szóló beszámolót legkésőbb 

2017.12.31-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. 

V. 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 
médiatartalmak készítésére bejegyzett jogi személyek, illetve vállalkozók lehetnek); 

- a javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (trailer, újságpéldány, jingle és hasonlók). 
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 VI. FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN 
      VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 

Felhívjuk az újságírói és média egyesületeket, melyek a Pályázat közzététele előtt legalább 
három éve be voltak jegyezve (csatolni kell a bejegyzésről szóló bizonylatot), hogy javasoljanak 
tagokat a Pályázati Bizottságba. A bizottsági tagok jelölésére szolgáló javaslat mellett az újságírói 
és médiaegyesületeknek bizonyítékot kell mellékelniük az Egyesület-nyilvántartásba való 
bejegyzésükről. 

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

A bizottsági tagságra vonatkozó javaslat mellé csatolni kell a jelölt szakmai életrajzát is.  
Az egyesületek és egyének a bizottsági tagokra vonatkozó javaslatukat a Pályázat 

2017.01.17-ei közzétételétől számított 20 napon belül nyújthatják be Szabadka város 
polgármesterének, a következő címen: Szabadság tér 1., 24000 Szabadka. 

A javasolt személyek a korrupcióellenes küzdelem szabályaival összhangban nem lehetnek 
érdekellentétben, és nem tölthetnek be közéleti tisztséget sem. 

 
VII. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA 
 
           Az eszközök odaítéléséről a Pályázati Bizottság javaslatára Szabadka város polgármestere 
hoz döntést határozathozatallal. 

Amennyiben a projektek vagy a projektek bizonyos száma nincs összhangban a pályázat 
céljaival és kritériumaival, a polgármester a Pályázati Bizottság javaslatára döntést hozhat arról, 
hogy az eszközöket vagy azok egy részét nem ítéli oda. 

Az eszközök odaítéléséről szóló határozattal az egyéni pályázati jelentkezésekben kért 
összeggel azonos vagy annál kisebb összeg is odaítélhető. 

Amennyiben az egyéni pályázónak az eszközök odaítéléséről szóló határozattal a kértnél 
kisebb összeget határoznak meg, a kedvezményezett köteles elküldeni a projekt átdolgozott 
költségvetését, melyben tételesen leírja az eszközök rendeltetését a határozattal odaítélt összeggel 
összhangban. 
            A projekt felülvizsgált költségvetésével a kedvezményezett kérheti, hogy a projekt 
időtartama arányosan rövidebb legyen vagy, hogy részben csökkentse a programtételeket, 
figyelembe véve a projekt jellegét, amelyre az eszközöket jóváhagyták.  

A polgármester és a kedvezményezett szerződést kötnek a kölcsönös jogokról és 
kötelezettségekről. 
            A kedvezményezett értesítést küldhet arról, hogy eláll a számára odaítélt eszközöktől.   

Ha a kedvezményezett számlája zárolva van, a polgármester nem köti meg vele a szerződést, 
illetve ha a szerződéskötést követően zárolják a számláját, nem fogják neki folyósítani az 
eszközöket.  

A jóváhagyott eszközök kizárólag arra a célra használhatók fel, amire oda lettek ítélve, a 
kedvezményezett pedig köteles Szabadka város polgármesterének a megszabott határidőn belül 
elküldeni a projekt megvalósításáról szóló beszámolót, a megvalósításról illetve műsorközvetítésről 
szóló anyagi bizonyítékot, valamint az odaítélt eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról. 

 

                                                         

 

                                                                   Polgármester 

                                                                      Bogdan Laban s.k. 


