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Az ifjúsági törvény 26. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 50/11 
száma), Szabadka Város Alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-javított és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 száma), 
Szabadka Város 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 6. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 62/11 és 50/12 száma) és a Pénzügyi terv 411-es jogcímcsoportja – Promóciós fejlesztési 
tevékenységek 2012-ben 2012.10.31-én kelt  II-402-25/2012-3 számú III. módosítása alapján  

a polgármester 2012.11.23-án közzé teszi az alábbi  
 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST  
ifjúsági programok és projektumok 2012-es évi finanszírozására és társfinanszírozására 

Szabadka város területén 
 
 

A nyilvános pályázatot Szabadka város területére írjuk ki az ifjúsági programok és 
projektumok finanszírozására és társfinanszírozására 2012-ben.  

 
A Szabadka város területén élő fiatalok szükségleteinek és érdekeinek pénzelése olyan 

programok és érdekek finanszírozásán és társfinanszírozásán keresztül történik, melyek célja:  
- ifjúsági tevékenységek és a nem formális tanulás támogatásán és előmozdításán keresztül 

ösztönözni a fiatalokat, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi folyamatokban;  
- ifjúsági egyesületek és ifjúsággal foglalkozó szervezetek és szövetségek ösztönzése, hogy 

részt vegyenek az ifjúságpolitikai célok megvalósításában, beleértve az ifjúsági 
egyesületek kapacitásépítésének előmozdítását is Szabadka város területén, 

- ifjúságsegítő irodák, ifjúsági klubok, ifjúsági központok stb. alapítása és működtetése;  
- olyan, önkormányzati alapítású intézmények tevékenysége, melyeken keresztül közérdekű 

ifjúsági célok valósulnak meg; 
- feltételek biztosítása ahhoz, hogy a fiatalok részt vehessenek az ifjúsági akcióterv 

kidolgozásában és megvalósításában Szabadka város területén;  
- megteremteni a feltételeket a fiatalok szabadidejének aktív és minőséges  eltöltéséhez,  a 

sporttevékenységhez, az egészséges és biztonságos életmód kialakításához, az önkéntes 
tevékenységek megvalósításához, a fiatalok foglalkoztatása és továbbképzése 
szempontjából fontos képzések, szemináriumok és rendezvények szervezéséhez, valamint 
a fiatalok művelődési igényeinek teljesítéséhez, és  

- támogatni az olyan tevékenységeket és projektumokat, melyek előmozdítják a fenntartható 
fejlődést és a környezetvédelmet.  

 
Az ifjúsági programok és projektumok 2012-ben történő finanszírozásának és 

társfinanszírozásának igénylésére az alábbiak jogosultak:  
- ifjúsági egyesületek, 
- ifjúságot segítő szervezetek és szövetségek. 

 
Az ifjúsági programok és projektumok 2012-ben történő finanszírozásának és 

társfinanszírozásának igénylésére csak a Szabadka város területén bejegyzett székhelyű pályázók 
jogosultak. 
 



A támogatásban részesülő ifjúsági programok és projektumok készítői a törvénnyel 
összhangban ugyanazon tevékenységek pénzelésére nem igényelhetnek eszközöket egyidejűleg a 
köztársasági, a tartományi és a városi költségvetésből is.   

 
A városi költségvetési támogatásra és résztámogatásra pályázó ifjúsági programok és 

projektumok kiválasztásának mércéi és kritériumai a következők: 
- feltételek teremtése a fiatalok társadalmi tevékenységekben való aktív részvételének 

ösztönzéséhez, 
- a program vagy projektum járuljon hozzá az ifjúság helyzetének javításához és 

szükségleteinek teljesítéséhez, 
- a programot vagy projektumot megvalósító személyek referenciái, 
- a fiataloknak a programra és a projektumra vonatkozó széleskörű tájékoztatásának szintje 

és módja, 
- a programok időtartama, a programban részt vevő személyek száma, a program fejlesztési 

lehetőségei és fenntarthatósága, 
- a programok más forrásból történő társfinanszírozása: saját bevételekkel, más hatalmi 

szintek költségvetéséből, uniós forrásokból, ajándékok, adományok és hasonlók révén, 
- a megvalósított projektekre más hatalmi szintektől kapott eszközök törvényes és hatékony 

felhasználása. 
  

Minden egyes programra és projektumra külön jelentkezési lapot kell beadni. 
A jelentkezéshez a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 
- a pályázóra vonatkozó bizonylatot: kivonatot a nyilvántartásból; az ifjúsági 

egyesületeknek, ifjúsági szervezeteknek és szövetségeiknek kivonatot az ifjúsági 
egyesületek, ifjúsági szervezetek és szövetségeik egységes nyilvántartásából,   

- a pályázó alapszabálya kivonatának hitelesített fénymásolatát, mely meghatározza, hogy 
célkitűzéseiket az ifjúsági szektorban valósítják meg,  

- a kérelmező alapvető adatainak áttekintése (története, tevékenységének leírása, eddigi 
projektek és hasonlók), a kérelmező által összeállítva, és 

- azon program, illetve projektum részletes leírása, melynek a finanszírozását illetve 
társfinanszírozását igénylik. 

 
A pályázati jelentkezést a „Jelentkezési lap ifjúsági programok és projektek finanszírozására 

és társfinanszírozására meghirdetett pályázatra” elnevezésű űrlapon kell beadni (1-es számú 
nyomtatvány), mely a nyilvános pályázati felhívás mellékletében található, és letölthető Szabadka 
Város www.subotica.rs , pályázatok internetes oldaláról.  

 
A pályázati jelentkezéseket nyomtatott formában kell beadni Szabadka Város 

Ügyfélszolgálatában (Szabadság tér 1.) vagy postai úton, de el kell küldeni elektronikus formában is a 
következő e-mail címre: konkusrmladi@subotica.rs. 
 

Az  ifjúsági programok és projektek finanszírozására és társfinanszírozására szánt eszközök 
odaítéléséről  a Városi Tanács hoz döntést az Ifjúsági Pályázati Bizottság javaslatára.  

Miután meghozták a döntést az  ifjúsági programok és projektek finanszírozására és 
társfinanszírozására szánt eszközök jóváhagyásáról, a polgármester megköti a szerződést, mely 
pontosítja a Város és a kedvezményezett közötti jogokat és kötelezettségeket. 

 
A hiányos és késve benyújtott jelentkezési lapokat a bizottság nem bírálja el. 
 
A pályázatra a nyilvános pályázat Szabadka Város honlapján való közzétételétől 

számított  15 napig lehet jelentkezni.  
Modest Dulić, s.k. 
polgármester 

 
 


