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Az önkormányzati törvény 20. szakasz 1. bekezdés 34) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/07 száma) és Köztájékoztatási eszközök odaítéléséről szóló szabályzat 7. 
szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/10 száma) alapján  

Szabadka Város Köztájékoztatási Pályázati Bizottsága 2014.07.29-én közzéteszi az 
alábbi 

P Á L Y Á Z A T O T 
                 A köztájékoztatási projektek 2014. évi társfinanszírozására    

     
 
A köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló pályázatot 700.000,00 dinár 

elosztására hirdetjük meg a nyomtatott média számára. 
A köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló pályázatot a Szabadka város területén 

használatban lévő nyelveken történő, helyi jelentőségű köztájékoztatási tevékenységekre ítéljük oda, 
melyek az alábbiakra vonatkoznak: 

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek az önkormányzat működésével és 
tevékenységeivel, és főként a Város polgárainak érdekeit szolgáló önkormányzati 
rendezvényekkel, művelődési és egyéb programokkal foglalkoznak; 

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek a Város polgárainak általános érdekeit képviselő, 
mindennapos kérdésekkel foglalkoznak;  

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek hozzájárulnak az együttélés, a multikulturális és 
többvallású társadalom értékeinek megerősítéséhez a Város területén. 
 
A köztájékoztatási projektek társfinanszírozására pályázhatnak a Város területén használatban 

lévő nyelveken köztájékoztatást folytató tájékoztatási eszközök – nyomtatott média alapítói. 
 A tájékoztatási eszközök alapítói azzal a feltétellel pályázhatnak a köztájékoztatási projektek 
támogatására, ha bejegyzett székhelyük a Város területén található. 

Minden projektumra külön jelentkező lapot kell beadni. 
 
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 készít el, és  
-    a köztájékoztatási projektum részletes leírását, melynek társfinanszírozására pályázik.  
 
A pályázati felhívás illetve a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozására meghirdetett 

pályázat jelentkezési lapja (1. számú adatlap) a pályázók számára elérhető az önkormányzat 
www.subotica.rs honlapjának Pályázatok és hirdetmények rovatában. 

A jelentkező lapokat nyomtatott formában Szabadka Város Ügyfélszolgálatban lehet átadni, a 
Szabadság tér 1. alatt, vagy postán keresztül, de kötelező elküldeni elektromos formában is a 
következő e-mail címre: konkursinformisanje@subotica.rs.  

 
A hiányos és késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 
 
A jelentkezés határideje 2014. 08.08. 
                                                                                        Köztájékoztatási Pályázati Bizottság 


