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  A Szabadka város területén közérdekű ifjúsági programokra és projektekre szánt Szabadka város 
költségvetési eszközei elosztásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 8. szakasza alapján  
(Szabadka Város Hivatalos Lapja 8/19 száma), 

 Szabadka város polgármestere 2021.06.08-án meghirdeti az alábbi 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT  

a 2021. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására Szabadka Város 
területén 

 

          A pályázatot a 2021. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására 
hirdetjük meg, amelyeket Szabadka Város költségvetéséből valósítanak meg.   

         Az ifjúsági közérdekű programok alatt, főként ifjúsági programok és projektek finanszírozására 
vagy résztámogatására vonatkozó programok értendők, ahol az Ifjúsági egyesületek, ifjúsággal foglalkozó 
egyesületek (a továbbiakban: egyesületek), mint program-, illetve projekthordozók, ugyanakkor 
közvetlenül a közszükségleteket követik: 

• 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. 
 
A Szabadka Város költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott művelődési programok és 

projektek kiválasztásának mércéi: 
 1) a program referenciái: a program megvalósítási területe, a program időtartama, a program 
felhasználóinak száma, a program fejlesztésének és fenntarthatóságának lehetősége; 
 2) megvalósuló célok: a közérdek megvalósításának terjedelme, a program megvalósulási 
területének fejlesztési foka; 
 3) a program társfinanszírozása más költségekből: saját bevételek, köztársasági és tartományi 
költségvetési eszközök, EU-alapok, ajándékok, adományok, hagyaték, hitelek és egyéb, a program 
költségei fedezése hiányzó részének finanszírozása esetében; 
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 4) az előző programok fenntarthatósága, az eszközök felhasználásának törvényessége és 
hatékonysága: amennyiben korábban használtak költségvetési eszközöket, eleget tettek-e a szerződésben 
előírt kötelezettségeiknek.  
 Részletesebb mércék és kritériumok ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy 
résztámogatására, amelyeket Szabadka Város költségvetéséből támogatnak, a  Szabadka város területén 
közérdekű ifjúsági programokra és projektekre szánt Szabadka város költségvetési eszközei elosztásának 
módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 8. szakasza alapján meghatározva (Szabadka Város Hivatalos 
Lapja 8/19 száma).  
  A közérdekű ifjúsági programok és projektek finanszírozásra illetve társfinanszírozásra a 
projektek benyújtására a következő jogalanyok jogosultak : 
-  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. 
              -A pályázónak elő kell irányoznia  a  fiatalok és a szélesebb körű nyilvánosság tájékoztatását az 
adományozóról, a tervezett projektaktivitásokról, eseményekről  illetve a projekt eredményeiről.  
            A projekt láthatósága érdekében a projekthordozók kötelesek lesznek: 
 
           - Megfelelő üzeneteket megfogalmazni és közvetíteni a célcsoportoknak; 
  -A célcsoportokat tájékoztatni a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül (TV, internet, és 
közösségi oldalak, rádió, újságok és hasonlók)és 
            - Az adományozóról feltüntetni a vizuális identitását és információt. 
 
           Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka város Hivatalos Lapja 
60/20 szám) az előirányzott eszközök nagysága a 2021. évi ifjúsági programok és projektek 
finanszírozására vagy résztámogatására  Szabadka Város területén 1.000.000,00 dinár.  
 
            A maximális jóváhagyható összeg a programok finanszírozuására vagy társfinanszírozására 
programonként, illetve projektekként 100.000,00 dinár. 
 

A programok és projektek megvalósítási ideje legalább 2 hónap kell, hogy legyen, és a projektek 
befejezését legkésőbb 2021.12.31-éig kell tervezni.  

A pályázati jelentkezést Szabadka Város területén a 2021. évi ifjúsági programok és projektek 
finanszírozására vagy résztámogatásával megbízott pályázati bizottságnál, a „Jelentkezési lap az ifjúsági 
programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására meghirdetett pályázatra” elnevezésű 
űrlapon kell beadni. (1. számú űrlap)  

  
A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 
-  A pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, 

stb.), amit a pályázó állít össze és 
- 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 célokat, tevékenységeket, várható eredményeket, célcsoportot, a várható eredmények 
ellenőrizhetőségének forrásait, a projekt időtartamát és a részletes pénzügyi tervet). 

A pályázati felhívás a Szabadka város hivatalos lapjában, illetve Szabadka város honlapján 
jelenik meg, a: www.subotica.rs címen, a Pályázatok és hirdetmények menüpont alatt. 
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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 Pályázatok és hirdetések menüpontban.  

 
            A kitöltött jelentkezési lapokat a kért dokumentációval együtt nyomtatott formában, zárt 
borítékban kell benyújtani Szabadka Város Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. szám alatt, vagy 
postán elküldeni. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a 2021. évi ifjúsági programok és projektek 
finanszírozására vagy résztámogatására Szabadka Város területén” – A pályázatbontás előtt TILOS 
FELBONTANI“ megjegyzést. A pályázati jelentkező lapokat elektronikus formában is kötelezően el kell 
küldeni a következő e-mail címre: office@kzm.subotica.rs.            

 

           A pályázat lezárását követően a bizottság értékeli a beérkezett pályázatokat, megállapítja a 
benyújtott programok/projektek értékelését és  ranglistáját Szabadka Város hivatalos honlapján  
www.subotica.rs   a jelentkezési határidő lejártát követő 60 napon belül.  

            A pályázóknak joguk van megtekinteni a benyújtott pályázatokat a mellékelt dokumentációval 3 
napon belül a bejelentett programok/projektek értékelési és ranglistájának megjelenésétől.  

          A megjelentetett listára a pályázók, annak megjelenésétől számított 8 napon belül panaszt 
nyújthatnak be. A panaszról szóló határozatot a polgármester hozza meg a panasz átvételétől számított 15 
napon belül, a Bizottság előzetes véleményezését követően. 

           A program kiválasztásáról illetve az eszközök elosztásáról szóló határozatot a polgármester hozza 
meg 30 napon belül a fellebbezés benyújtásának időpontjától. 

          A határozat megjelenik Szabadka város hivatalos honlapján illetve az e-Uprava portálon. 

           A  program kiválasztásáról illetve az eszközök elosztásáról szóló határozat meghozatala alapján 
Szabadka város polgármestere egyéni szerződéseket köt a civil szervezetek által megvalósuló programok 
finanszírozásáról, illetve társfinanszírozásáról. 

           A kedvezményezett a szerződéskötést megelőzően az illetékes szervnek köteles benyújtania egy 
nyilatkozatot, hogy a jóváhagyott programra odaítélt pénzeszközök nincsenek más módon biztosítva, 
illetve a nyilatkozatot az érdek összeférhetetlenségről, valamint a korrupcióellenes politikával kapcsolatos 
belső okiratot.  

             A pályázatok benyújtásának határideje 2021.06.23. 

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

 Esetleges további tájékoztatásért a pályázók hívhatják a 063/519-921 mobilszámot.  
          

          
                 Polgármester  

                                                                                                                   Stevan Bakić s.k. 

              
                


