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Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08-javított és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) és a szabályzat 
Szabadka város organikus termelői és azon mezőgazdasági termelők beruházásaira és felszerelésük 
beszerzésére szánt támogatási eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról, akik hamarosan megkapják 
az organikus termelői minősítést (Szabadka Város Hivatalos Lapjának  42/2015 száma) alapján Szabadka 
város polgármestere meghirdeti az alábbi 

 
PÁLYÁZATOT 

Szabadka város organikus termelői és azon mezőgazdasági termelők beruházásainak és 
eszközbeszerzéseinek támogatására a 2015. évben, akik hamarosan megkapják az organikus 

termelői minősítést 
 
A pályázatot Szabadka város azon mezőgazdasági termelői beruházásainak és eszközbeszerzéseinek 
támogatására hirdetjük meg, akik már rendelkeznek biotermelői  tanúsítvánnyal vagy akik hamarosan 
megkapják az organikus termelői minősítést, és Szabadka Város Önkormányzata területén gazdálkodnak. 

 
A folyó támogatásokra 1.000.000,00 dinár, a nagy méretű támogatásokra pedig 2.000.000,00 

dinár lett biztosítva a Szabadka város 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 45/14, 1/15 és 29/15 száma), a 19. fejezet – Promóciós és fejlesztési ügyek, 411 
jogcím – Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek, az 1501-005: A helyi gazdaság fejlesztésének 
anyagi támogatása programtevékenység keretében, a 938 helyrend, 451 – Az organikus termesztés 
fejlesztésének támogatása gazdasági osztály alatt.  
 

A pályázat a folyó és nagy méretű beruházások támogatását szolgálja, az organikus termesztés 
fejlesztése céljából.  
 

Az eszközök az alábbi prioritások szerint lesznek odaítélve:  
-   azok a beruházások, amelyek összhangban állnak Szabadka város helyi fenntartható 

fejlesztésének stratégiájával, az organikus termelés fejlesztésének Szabadka város területére 
és a 2015-2020. időszakra vonatkozó akciótervvel, és Szabadka város többi stratégiai 
tervével; 

-   a gazdasági fejlődést segítő beruházások, illetve amelyek hozzájárulnak az organikus 
termékek forgalmazásának fejlesztéséhez Szabadka város területén, 

-   azok a beruházások, amelyek növelik a biotermékek feldolgozásának minőségét a 
feldolgozóipar kapacitásainak keretében.  

 
Pályázati feltételek 
 
A pályázaton olyan jogi személyek, vállalakozók és magánszemélyek – családi gazdaságok tulajdonosai 
vehetnek részt, akik/amelyek organikus termesztési elveken alapuló termesztéssel vagy feldolgozással 
foglalkoznak és biotermelői tanúsítvánnyal rendelkeznek vagy minősítésük folyamatban van. 
 
A pályázóknak az alábbi feltételeket kell teljesíteniük: 



	  

	  

1. hogy székhelyük illetve lakóhelyük Szabadka város területén legyen; 
2. hogy rendelkezzenek organikus termelői tanúsítvánnyal vagy a minősítési eljárás megkezdéséről szóló 
szerződéssel; 
3. hogy számlájuk ne legyen zárolva. 
 
E pályázattal a folyó beruházások legfeljebb a szükséges eszközök 50%-ának megfelelő összeggel 
lesznek támogatva, maximum 100.000,00 dinárnyi összegben. A folyó támogatások az alábbi költségek 
társfinanszírozására vagy költségtérítésére használhatók: 

-   vetőmag és szaporítóanyag vásárlására, 
-   engedélyezet vegyszerekkel történő növényvédelemre, 
-   ásványi, mikrobiológiai és szerves trágyákra,  
-   üzemanyagra és gépalkatrészekre, 
-   hízóalapanyagra, 
-   állati takarmányra és gyógyszerekre és 
-   minősítésre. 

E pályázattal a nagy méretű beruházások legfeljebb a szükséges eszközök 50%-ának megfelelő 
összeggel lesznek támogatva, maximum 300.000,00 dinárnyi összegben.  A nagy méretű támogatások az 
alábbi költségek társfinanszírozására vagy költségtérítésére használhatók: 

-   mezőgépek, eszközök és berendezések vásárlása,  
-   kiskapacitású feldolgozóipari eszközök és berendezések vásárlása,  
-   öntözőberendezések vásárlása és kutak építése, 
-   időjárási károk elleni védelmi rendszerek vásárlása, 
-   beruházások védett területen folytatott növénytermesztéshez szükséges szerkezetekbe és 
berendezésekbe, 
-   évelő ültetvények telepítése, 
-   üvegházak és fóliasátrak vásárlása, 
-   jószág és baromfi törzsállomány vásárlása, 
-   szárító, hűtőház, siló és egyéb tároló és feldolgozó kapacitás építése és 
-   épületek építése/felújítása és a gazdaság infrastrukturális fejlesztése. 

 
A pályázó csak egy projekttel pályázhat a folyó támogatásokra és eggyel a nagy méretű 
támogatásokra. 
A tervek végrehajtásának és a beszámolók benyújtásának végső határideje 2016.09.01-je. 
A jelentkezési lapokat a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkársághoz kell 
benyújtani, az aláírt és pecséttel hitelesített formanyomtatványon, a mellékletekkel együtt. 
 

Az említett formanyomtatvány letölthető a www.subotica.rs  honlap Pályázatok és hirdetmények 
rovatából. 
A pályázati jelentkezést: 

-   nyomtatott formában kell átadni Szabadka Város Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. 
alatt, illetve postán is továbbítható. A borítékra szíveskedjenek ráírni:  
„Jelentkezés  az  ORGANIKUS  TERMELÉS  FEJLESZTÉSÉT  CÉLZÓ  
PÁLYÁZATRA	  –  Idő  előtt  felbontani  TILOS!“ 

-   a formanyomtatványt elektronikus formában is kötelezően el kell küldeni a ler@subotica.rs e-
mail címre.  

 
A jelentkezéshez a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 

-   egy 2015. évi eredeti kivonatot a parasztgazdaságok jegyzékéből (az aktív termelői státus 
igazolására, csak az alapvető adatokat tartalmazó első oldalt és a területre és a termelésre 
vonatkozó második oldalt), vagy a Cégnyilvántartó Ügynökség kivonatát a cég bejegyzéséről; 



	  

	  

-   a bejegyzett parasztgazdaság tulajdonosa személyi igazolványának fénymásolatát vagy 
chippel ellátott személyi igazolványának kinyomtatott adatait; 

-   az eszközök, berendezések vagy a beruházás előszámlájának vagy számlájának eredeti 
példányát vagy fénymásolatát; 

-   a pályázat tárgyát képező eszköz, berendezés vagy beruházás részletes leírását (az eszköz, 
berendezés és beruházás leírásának meg kel egyeznie az előszámla vagy számla leírásával); 

-   igazolást arról, hogy a pályázó teljesítette az állami tulajdonú földek bérletéből eredő 
kötelezettségeit (az állami földek bérlői részére); 

-   közös gazdaságban a föld társtulajdonosának az illetékes hatóságnál hitelesített nyilatkozatát 
arról, hogy a tárgyat képező beruházás elvégezhető a közös földterületen;  

-   az organikus termelői tanúsítványt vagy a minősítési eljárás megkezdéséről szóló szerződést; 
-   a pályázó (maga a pályázó által) hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a folyó évben nem 

részesült  állami vagy tartományi támogatásban ugyan ezekre a biotermesztési beruházásokra 
vagy projektekre;   

-   az ingatlanlapot. 
 

A kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként két azonos bianco saját váltót kell lehelyezni, váltó 
nyilatkozattal. 
 
A pályázat a felhívásban közzétett összeg felhasználásáig érvényes. A hónap utolsó napjával bezárólag 
benyújtott pályázati kérelmeket a pályázati bizottság a következő hónap 15-éig fogja elbírálni. 
 
A támogatásról szóló döntést a Pályázati bizottság javaslatára a polgármester hozza meg.  A polgármester 
döntése végleges, és azt közzé kell tenni az önkormányzat honlapján. A végleges döntés alapján a 
polgármester szerződést köt a kedvezményezettekkel. 
 
A hiányos és késve érkezett pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja. 
 
További információk a ler@subotica.rs e-mail címen kérhetők.  
 

A költségvetési támogatások iránti kérelmek az alábbi kritériumok szerint lesznek elbírálva: 
1. A program/projekt összehangoltsága az országos, tartományi vagy helyi 

szintű stratégiai dokumentumokkal. 
5 

2. Mennyire innovatív a felkínált projekt  10 

3. A projekt fenntarthatósága 15 
4. Hozzájárulás a friss biotermékek és/vagy bio készítmények 

mennyiségének növeléséhez a piacon  
20 

5. Helyi bio-márka létrehozása 20 

6. Minősítés (a szabályzatnak megfelelően) 20 
7. Hozzájárulás azoknak a területeknek a növeléséhez, melyeken organikus 

termelés folyik és /vagy 

Hozzájárulás a feldolgozói kapacitások fejlesztéséhez  

10 

 Maximum pontszám 100 
 

Maglai Jenő okl. jogász, s.k. 
polgármester 


