
 

 
 

A helyi demokrácia regionális programja a Nyugat-Balkánon 2 - ReLOaD2 
PROJEKT  

(Az ENSZ Fejlesztési Programja szervezésében és az EU anyagi támogatásával) 

 

SZABADKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓRA HÍVJA 
A CIVIL SZERVEZETEK KÉPVISELŐIT 

 
A nyilvános felhívások tárgyát képező sajátságos területek meghatározása, és a részvételen alapuló 
döntéshozatal útján kijelölt prioritások hitelesítése alkalmából, a civil szervezetekkel konzultálva, és a 
hatályos helyi stratégiai dokumentumokban meghatározott prioritásokra alapozva  
 

 

Hétfőn, 2022. március 21-én 11 órakor 
a SZABADEGYETEM 213-as termében, 
SZABADKÁN a JOVAN NENAD CÁR TÉR 15. alatt 

 
Nyilvános konzultációt tartunk:  
 

 

 
Szabadka város Babušnica, Kruševac, Újvidék, Topola, Vladičin Han és Vrnjačka Banja önkormányzatokkal 

közösen vesz részt A helyi demokrácia regionális programja a Nyugat-Balkánon 2 (ReLOaD2) projekt 
megvalósításában, az Európai Unió anyagi támogatásával és az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) irányítása alatt. 
 

A kiválasztott községek és városok a projektcsapat pénzügyi és szakmai-tanácsadói segítségével építik és 
erősítik a helyi hatóságok és a civil társadalom közötti partnerséget, a lakosság és a lokális közösségek javára. A 
projekt támogatja a civil projektek önkormányzati költségvetésből történő, átlátható finanszírozásának bevezetését 
és kiterjesztését, ami biztosítja a polgárok nagyobb részvételét a döntéshozatali folyamatokban, és javítja a 
közszolgáltatások minőségét. 
A kiválasztott partnerközségek és városok összesen egymillió ötvenezer dolláros vissza nem térítendő támogatást 
kaphatnak a fenntartható fejlődési célokkal összhangban lévő, közhasznú civil projektek finanszírozására. 
 

Kiemelt figyelmet fordítunk majd a fenntartható fejlődés alábbi céljaira: 1. (A szegénység felszámolása 
mindenütt és annak minden formájában), 2. (A nemek közötti egyenlőség megvalósítása, a nők szerepének erősítése) 
3. (Az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése). 
 

A projektről további tájékoztatás a  https://www.undp.org/ honlapon található. 

A civil szervezetek képviselői a miroslav.drobac@subotica.rs e-mail címen jelentkezhetnek a nyilvános 
konzultációban való részvételre. 
 
Kérjük, a jelentkező e-mailben tüntessék fel: 
 

 A résztvevő(k) nevét, a képviselt szervezet nevét, címét, és a résztvevők elérhetőségeit 
 
A férőhelyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy legfeljebb két képviselőt küldjenek az összejövetelre. 
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