
 

 

Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 10. pontja (Szabadka Község Hivatalos 

Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 száma) és a Szabadka 

Városnak a mezőgazdasági földek fejlesztésére, rendezésére és használatára irányuló 2012. évi 

programja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/2012 száma) alapján 

Szabadka Város polgármestere 2012.11.15-én közzéteszi az alábbi 
 
 

PÁLYÁZATOT 
 

A VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A FÖLDMŰVES EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉNEK 
FEJLESZTÉSÉRE  
összesen 2.300.000,00 dinár összegben  

 
A pályázat révén támogatott tevékenységek: tréningek, szemináriumok és 
képzések szervezése 
A pályázaton részt vehetnek: mezőgazdasághoz kapcsolódó polgári 
tömörülések (földműves egyesületek és vidékfejlesztéssel foglalkozó civil 
szervezetek) 
 
Szükséges okmányok: 
 

1) Pályázati jelentkezési lap  
2) Képzési program (téma, célok, a megvalósítás ideje és helye, 

költségterv)  
3) A cégbejegyzésről szóló határozat fénymásolata  
4) Az adóazonosító szám nyomtatványának  fénymásolata  
5) Az aláírási címpéldány fénymásolata  
6) A felelős személy személyi igazolványának fénymásolata   
7) A polgári tömörülés alapszabályzatának hitelesített fénymásolata, 

amelyben meghatározták, hogy az egyesület céljait azon a 
területen kívánja megvalósítani, amelyben a programot szervezi 

  
 A bizottság fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázótól 
további okmányok benyújtását kérje. 
 
A beérkezett pályázatokat a polgármester által hozott határozat alapján 

alakított bizottság bírálja el. 
 
A támogatásban részesülő programokat a bizottság az alábbi kritériumok 

alkalmazásával választja ki: 
 

1. A program referenciái: a szakterület, melynek keretében a 
programot megvalósítják, a program időtartama, a programba 
bekapcsolódó személyek száma, a program fejlesztési lehetőségei és 
fenntarthatósága. 

2. Az elérni kívánt célok: milyen mértékben szolgálja a közérdeket, 
milyen mértékű fejlődést eredményezhet azon a területen, amelyben 
végrehajtják. 

3. Részesül-e a program támogatásban más forrásokból. 
4. Az eszközök felhasználásának törvényessége és hatékonysága, 

valamint a korábbi programok fenntarthatósága (kapott-e korábban 
köztársasági támogatási eszközöket, és ha igen, teljesítette-e a 
szerződéses kötelezettségeket). 



 
  
 

Az eszközök odaítéléséről a bizottság hoz végső döntést. 
Szabadka Város és a kedvezményezettek jogait és kötelezettségeit 

szerződéssel kell szabályozni. 
 
A jóváhagyott programokat legkésőbb a szerződés megkötését követő 12 

hónapon belül meg kell valósítani. 
 

 
A pályázati jelentkezési lap benyújtásának módja: 
 
A pályázatra űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, melyet a Gazdaságfejlesztési, 
Gazdasági, Mezőgazdasági, Kommunálisügyi és Idegenforgalmi Titkárságon lehet 
átvenni (Szabadka Város Közigazgatási Hivatala, II. emelet, 200-as iroda), 
illetve letölthető a közigazgatási hivatal www.subotica.rs. honlapjáról. A 
pályázati jelentkezési lapokat a szükséges okmányokkal együtt 2012. 
december 03-ával bezárólag lehet elküldeni az alábbi címre: 
 
Szabadka Város 
Szabadság tér 1. 
24000 Szabadka 
  
A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat a polgári egyesületek 
programjainak finanszírozására 
A késve és hiányosan beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 
Bővebb tájékoztatást a 024/626-871 telefonszámon lehet kérni. 

 
MODEST DULIĆ 
POLGÁRMESTER 


