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Az egyesületek által megvalósított közérdekű programok támogatásáról vagy a hiányzó eszközök 

biztosításáról szóló kormányrendelet 6. szakasza értelmében (az SZK Hivatalos Közlönye 16/18 száma), az 

állatok védelmének és jólétének javítását célzó közérdekű projektek finanszírozására vagy 

társfinanszírozásáról szóló szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdése  (Szabadka Város Hivatalos Lapja 25/20 
száma), illetve Szabadka Város Alapszabálya 52. szakasz 1. bekezdésének 5.pontja  (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21) 
Szabadka Város polgármestere 2022. május 9-én kiírja a  

 

P Á L Y Á Z A T O T 

az állatok védelmének és jólétének javítását célzó projektek finanszírozására vagy 

társfinanszírozására Szabadka Város területén   

 

A pályázatot az állatok védelmének és jólétének javítását célzó projektek finanszírozására vagy 
társfinanszírozására írjuk ki Szabadka város területére.    

A projektek egyenkénti finanszírozására vagy társfinanszírozására odaítélt maximális összeg 475.000 

dinár. A projekt időtartama a szerződéskötéstől számítva nem lehet hosszabb 12 hónapnál. 
Az egyesület csak egy projekt finanszírozására vagy társfinanszírozására pályázhat.  

 

I   A PROJEKT CÉLJA 

 

A projekt célja az állatok védelmének és jólétének javítása Szabadka város területén, amelyek részt 

vettek a CNR (befogás – ivartalanítás – szabadon engedés) programban.  
 

A CNR (befogás – ivartalanítás – szabadon engedés) program összhangban van az elhagyott kutyák 

és macskák ellenőrzésének és szaporodásuk csökkentésére irányuló programmal (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 44/2014 száma), ideiglenes intézkedés abban az esetben, ha többek között a menhelyek kapacitásai 

beteltek. A CNR program alatt értendő az elhagyott állatok begyűjtése, a sterilizáció, az oltás és kezelés, az 

egészséges és nem agresszív állatok megjelölése és visszajuttatása a területre, ahonnan összegyűjtötték őket.  

Az elhagyatott állatok nem vihetők vissza az óvodák, iskolaudvarok és korházak helyszíneire. A 

visszajuttatott állatokat, továbbra is elhagyatottként kezelik és keresik befogadóikat.  

Ebből a célból az állatok védelmének és jólétének javítását célzó projektek finanszírozása vagy 

társfinanszírozása Szabadka Város területén olyan projektekre vonatkozik, amelyek magukba foglalják  a 

CNR (befogás – ivartalanítás – szabadon engedés) programba bekapcsolt kutyák elhelyezését, a programmal 

felölelt kutyák tartózkodási helyeinek állandó  körbejárásával, a felsorolt helyszínek élelemmel, vízzel  és 

ideiglenes házikókkal/menedékhelyekkel való ellátását, a programmal felölelt állatok állatorvosi 

gondoskodásának a szavatolását sérülés vagy betegség esetén, a lakosság képzését a CNR (befogás – 

ivartalanítás – szabadon engedés) programról, illetve a programmal felölelt állatok elhelyezésének 

aktivitásait. A fentebb felsorolt tevékenységeken túl kívánatos lenne, hogy a projektek olyan tevékenységeket 

is tartalmazzanak, amelyek elősegítik a felelősségteljes állattartás népszerűsítését és a gazdás ebek 

ivartalanítását. 

 



  

  

II KRITÉRIUMOK ÉS MÉRCÉK 

Kritériumok, amelyek alapján értékelik a nyilvános pályázatra benyújtott projekteket:  

 
1) a program minősége (kivitelezhetőség, a programfejlesztés és fenntarthatóság lehetősége, 

indokoltság, egyéb); 

2) a program átfogó jellege (a projektben résztvevő kutyák, amelyek részt vettek a CNR 
programban, egyéb); 

3) megvalósult célok (a CNR befogás – ivartalanítás – szabadon engedés programban részt vevő, 

elhelyezett kutyák számának növelése, egyéb); 

4) a program effektusai (az állatok védelme és jóléte fokának növelése Szabadka Város területén, a 
kutyatulajdonosok és kutyatartással foglalkozók törvényes kötelezettségeinek a betartásával, 

illetve az elhagyott kutyák számának csökkentése); 

5) a célcsoport és a bekapcsolás módja (a célcsoport nagysága, aktív/passzív, egyéb); 
6) az egyesület előző tapasztalata az állatok védelme és jóléte fokának növelése terén (a 

megvalósított projektek, ajánlólevelek, támogatások, egyéb mellékelésével); 

7) a program költségvetésének gazdaságossága, a költségvetés összehangolása az előirányzott 
aktivitásokkal (a Bizottság kérhet magyarázatot a költségvetéssel és egyes szempotok 

csökkentésével kapcsolatossan, ennek érdekében a kérelmező érdeke, hogy valós és igazolható 

költségvetést készítsen); 

8) más alanyokkal való együttnműködés a program megvalósításában; 
9) az elmúlt három naptári évben más adományozókkal közösen sikeresen megvalósított 

programok száma; 

10) más források programjainak társfinanszírozása: saját bevételből, a Szerb Köztársaság 
költségvetéséből, a tartományi kötségvetésből, vagy más helyi önkormányzat költségvetéséből, 

Európai Uniós alapokból, ajándékokból, adományokból, hagyatékból, hitelből illetve egyébből, a 

program finanszírozásához hiányzó eszközök esetén;  
11) az eszközök törvényes felhasználása, hatékony felhasználása és a korábbi programok és 

projektek fenntathatósága: abban az esetben, ha korábban is használtak eszközöket a 

költségvetésből, eleget tettek-e a szerződésbeli kötelezettségeknek.  

 A Bizottság minden projektet értékel a felsorolt kritériumok alapján a következő mércék alapján:   
 

SORSZÁM KRITÉRIUM 
MÉRCE                          

(PONTOK SZÁMA) 

1 a program minősége (kivitelezhetőség, a 
programfejlesztés és fenntarthatóság 

lehetősége, indokoltság, egyéb); 

1-3 pont - alacsony 
4-6 pont - közepes 

7-10 pont - magas 

2 a program átfogó jellege (a projektben 
résztvevő kutyák, amelyek részt vettek a 

CNR programban- az összes/csak egy 

része a lokációnak, magába foglalja a 

tevékenységeket, amelyeket a pályázat 
céljaként határoztak meg - az összes 

aktivitás/az aktivitások egy része); 

3 pont – a lokáció egy részét és 
az aktivitások egy részét öleli 

fel  

6 pont – minden lokáció/az 

aktivitások egy része, vagy a 
lokációk egy része és az összes 

aktivitásokat öleli fel  

10 pont – az összes lokáció és 
az összes tevékenységet öleli 

fel  

3 megvalósult célok (a CNR befogás – 

ivartalanítás – szabadon engedés) 
programban részt vevő, elhelyezett 

kutyák számának növelése 

5 pont – a  projekt csak   a 

CNR (befogás – ivartalanítás – 
szabadon engedés) programmal 

felölelt kutyák elhelyezésére 

vonatkozik  
10 pont -  a projekt magába 

foglalja a lakosság képzését  a 

CNR (befogás – ivartalanítás – 

szabadon engedés) programmal 
kapcsolatosan, illetve az 



említett programmal felölelt 
kutyák elhelyezése   

4 a program hatásai (az állatok védelme és 

jólétük növelése a szabadkai 

önkormányzat területén, a CNR (befogás 
– ivartalanítás – szabadon engedés) 

programmal felölelt összes kutya vagy 

csak egy részük, a lakosság képzése a  

CNR (befogás – ivartalanítás – szabadon 
engedés) programmal kapcsolatosan ; 

 

 

3 pont – a CNR programmal 

felölelt kutyák egy részére 

vonatkozik  
6 pont – a CNR programmal 

felölelt összes kutyára 

vonatkozik, vagy a CNR 

programmal felölelt kutyák egy 
részére és a lakosság képzésére 

vonatkozik  

 

5 a célcsoport és a bekapcsolás módja  

(a célcsoport mérete, aktív/passzív 

részvétel, egyéb); 

3 pont – a projekt 

megvalósításában csak az 

egyesület aktivistái vettek részt  

6- pont – a projekt 
megvalósításába bekapcsolták 

a lakosságot/a lakosság egy 

részét, akik a CNR (befogás – 
ivartalanítás – szabadon 

engedés) programmal 

kapcsolatos képzésben vettek 
részt  

10 pont -  a projekt 

megvalósításában az egyesület 

képzett aktivistáinak 
felügyelete mellett olyan 

személyek is részt vesznek, 

akik azokról a területekről 
származnak, ahol a kutyákat 

szabadon engedik 

 

6 az egyesület előző tapasztalata és 
tevékenysége az állatok védelme és 

jólétének növelése terén (a megvalósított 

projektek, ajánlólevelek, támogatások, 
egyéb mellékelésével kell bizonyítani);  

0-10 pont 
(Minden sikeresen 

megvalósított projektre 1 pont 

adható, azzal, hogy ezen 
kritérium szerint a maximális 

pontszám 10) 

7 a program költségvetésének 

gazdaságossága, a költségvetés 
összehangolása az előirányzott 

aktivitásokkal (a Bizottság kérhet 

magyarázatot a költségvetéssel és egyes 
szempontok csökkentésével kapcsolatban, 

ezért a kérelmező érdeke, hogy valós és 

igazolható költségvetést készítsen); 
 

3 pont- alacsony 

6 pont - közepes 
10 pont - magas 

8 a program megvalósításában más 

alanyokkal való együttnműködés; 

0 pont – a program 

megvalósítása önállóan 

5 pont -a program 
megvalósítása más alanyokkal 

együttműködve történik   

9 az elmúlt három naptári évben más 

adományozókkal sikeresen megvalósított 
programok száma  

 

0-10 pont 

(Minden sikeresen 
megvalósított projektre 1 pont 

adható, ezen kritérium szerint a 

maximális pontszám a 10)  

10 más források programjainak 

társfinanszírozása: saját bevételből, a 

0 pont – a program 

finanszírozása kizárólag a 



Szerb Köztársaság költségvetéséből, a 
tartományi kötségvetésből, vagy más 

helyi önkormányzat költségvetéséből, 

Európai Uniós alapokból, ajándékokból, 

adományokból, hagyatékból, hitelből 
illetve egyébből, a program 

finanszírozásához hiányzó eszközök 

esetén; 
 

Város költségvetéséből történik   
5 pont – a programot  részben 

más forrásokból finanszírozzák 

11 az eszközök törvényes és hatékony 

felhasználása és a korábbi programok és 

projektek fenntathatósága: abban az 
esetben, ha korábban is használtak 

eszközöket a költségvetésből, eleget 

tettek-e a szerződésbeli 
kötelezettségeknek. 

 

 

 

0 pont – nem minden 

projektben  tettek eleget a 

szerződésbeli 
kötelezettségeknek  

5 pont – egyes projektekben 

nem teljesítették a 
szerződésbeli kötelezettségeket  

10 pont -  minden projektben 

teljesítették a szerződésbeli 

kötelezettségeket  

 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 100 

 

III RÉSZVÉTELRE VALÓ JOG 

A Pályázaton jogukban áll résztvenni a civil szervezetek, akik a Szerb Köztársaság területén lévő  

székhellyel vannak bejegyezve a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél, a törvénnyel összhangban, 

amelyek alapító okirataikkal és statútumukkal megvalósítják céljaikat az állatok védelme és jóléte terén, míg 
a projektben résztvevő partner lehet bármelyik más jogi személy.   

A pályázati részvétel feltételei:  

 
1) a pályázó rendelkezzen szakmai képességekkel és a program/projekt megvalósításához szükséges 

képzettséggel, és közvetlenül feleljen a program/projekt előkészítéséért és irányításáért, azaz ne 

közvetítőként tevékenykedjen; 

2) az egyesület, illetve az egyesület felelős személyei ellen ne folyjék bírósági eljárás;  
3) a pályázó az általa pályázott projektjavaslathoz más adományozótól nem kapott támogatást a kért 

teljes összegben vagy annak hiányzó részében, és hogy tájékoztatja a támogatót bármely más 

adományozótól származó további támogatásról. 
A kérelmező a pályázati jelentkező lapon nyilatkozatot tesz teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi 

felelőssége tudatában ezen szakasz 2. bekezdésében szereplő feltételek teljesítéséről.  

 

IV. DOKUMENTÁCIÓ 

 

A kérelmező köteles kinyomtatott formában mellékelni a pályázati jelentkezési űrlapot az állatok 
védelmének és jólétének javítását célzó projektek finanszírozására vagy társfinanszírozására Szabadka Város 

területén pályázatra- „Jelentkezési lap“. 

 
A kérelmező legtöbb egy pályázatot adhat át  a „ Pályázat célja“ részben meghatározott célból  

 

A kérelemhez a kérelmezőnek kötelezően mellékelnie kell:  
1) a kérelmező alapadatait (a tevékenység leírása, eddigi projektek, egyéb) a kérelmező által 

elkészítve; 

2) a projekt részletes leírását; 

3) a projektben résztvevő összes együttműködési protokol eredeti példányát, vagy fénymásolatát  
(ha vannak partnerek); 

4) pozitív referenciák (ha rendelkezik ilyennel, ajánlólevelek, támogatási nyilatkozatok, egyéb); 

 

V. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

A Pályázat megjelenik  Szabadka Város honlapján: www.subotica.rs a Pályázatok és hirdetések 
rovatban. 



A jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon  kell benyújtani - Jelentkezési lap  az állatok 
védelmének és jólétének javítását célzó projektek finanszírozására vagy társfinanszírozására Szabadka Város 

területén pályázatra- Jelentkezési lap - űrlap, amely a pályázati dokumentáció szerves részét képezi, és 

amelyet Szabadka Város hivatalos honlapján jelenik meg:  www.subotica.rs a Pályázatok és hirdetések 

rovatban.   

A hiányos és késve érkezett pályázatok, valamint a pályázatok, amelyek nincsenek összhangban 

a nyilvános pályázat feltételeivel nem lesznek értékelve.   

A kitöltött jelentkezési lapot a többi dokumentécióval nyomtatott formában, zárt boritékban 

kell átadni Szabadka Város Ügyfélszolgálati Központjában, Szabadság tér 1, vagy postai úton. A 

borítékra ráírni a kérelmező elnevezését, címét, illetve a projekt címét a következő szöveggel: „ Az 

állatok védelmének és jólétének javítását célzó projektek finanszírozására vagy társfinanszírozására 

Szabadka Város területén pályázat “ – NEM BONTHATÓ FEL. 

A kitöltött pályázati jelentkezési lapot („Jelentkezési lap“ űrlap) elektronikus formában is el 

kell küldeni a: gukomunalno@subotica.rs emailcímre. 
A pályázati anyagot nem juttatjuk vissza.  
 A pályázat Szabadka Város honlapján www.subotica.rs  történő megjelenésétől számított 15 napon 

belül adható be. 

A nyilvános pályázat eredményeit megjelentetjük Szabadka Város honlapján: www.subotica.rs a 
kérelem átadásának napjától számított legkésőbb 60 napon belül.  

A nyilvános pályázaton sikeresen pályázók, a projekt megvalósításáról szóló jelentést annak a 

szervnek adják át, akik odaítélték az eszközöket a megkötött szerződéssel összhangban.  Jelentés Szabadka 
Város területén  az állatok védelmének és jólétének javítását célzó projekt megvalósításáról – „Jelentés 

Szabadka Város területén  az állatok védelmének és jólétének javítását célzó projekt megvalósításáról” 

űrlap Szabadka Város hivatalos honlapján található: www.subotica.rs. 

Azon eszközfelhasználóknak, akik nem nyújtja be határidőben a projekt megvalósításáról szóló 
jelentést, a szerv amely odaítélte az eszközöket kérelmezi az eszközök visszafizetését.   

Az eszközök visszafizetésének a szerződésben meghatározott határidőben kell megtörténnie.  

Azon kérelmezők listája, akik nem adták át a projekt megvalósításáról szóló jelentést, illetve nem 
fizették vissza az eszközöket, a Város hivatalos honlapján lesz közzé téve, a www.subotica.rs címen. 

 

Bővebb tájékoztatást munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között kaphatnak a kapcsolattartó személyek: 

Goran Išpanović a 024/626-819-es telefonszámon, vagy Tijana Tajčić a 024/626-723-as telefonszámon, 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Kommunális, Energetikai és Közlekedési Titkárságán.   

                                                                    

                                                                    Stevan Bakić   

                                                                 polgármester 
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