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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 Szabadka Város
mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának 2012. évi programja
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/2012 száma) alapján
Szabadka város polgármestere 2013.01.22-én meghirdeti az alábbi
PÁLYÁZATOT
a következő tevékenységek megvalósítására:
A MEZŐGAZDASÁGI
1. MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK KÉPZÉSÉRE,
TERMELŐK EGYESÜLETEINEK MŰKÖDÉSÉRE, SZÖVETKEZETEK ÉS
KLASZTEREK TEVÉKENYSÉGEIRE összesen 5.500.000,00 dinár
összegben
2. VIDÉKFEJLESZTÉSRE
összesen 2.300.000,00 dinár összegben.
A pályázat révén támogatást lehet nyerni: mezőgazdasági termelők
képzésére, hagyományos rendezvények szervezésére és az egyesületek
munkafeltételeinek javítására.
A pályázaton részt vehetnek: mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos polgári
egyesületek (mezőgazdasági termelők egyesületei, vidékfejlesztés terén),
szövetkezetek és klaszterek Szabadka város területén.
A jóváhagyott eszközök maximális összege 700.000,00 dinár.
Szükséges dokumentáció:
1) Pályázati jelentkezési lap
2) Képzési program (téma, célok, megvalósításának ideje és helye,
költségkalkuláció)
3) A rendezvény programja (téma, célok, megtartásának ideje és
helye, költségkalkuláció)
4) A kérelmezőnek az illetékes szerveknél való bejegyzéséről szóló
bizonylat fénymásolata
5) Az adó adatlap fénymásolata
6) Az aláírási címpéldány fénymásolata
7) A felelős személy személyazonosító igazolványának fénymásolata
8) A
polgári
egyesület
alapszabály
kivonatának
hitelesített
fénymásolata, mely a programéval azonos területen határozza
meg az egyesület (a hitelesítést a Szabadkai Alapfokú Bíróság
iktatójában,
Szabadka
Város
Közigazgatási
Hivatala
Ügyfélszolgálatában és a helyi irodákban végzik)

Ezen a pályázaton minden kérelmező csak egy jelentkezési lappal és egy
programmal pályázhat.
A beérkező pályázatokat polgármesteri határozattal alakított Bizottság
fogja elbírálni.
A támogatásra kerülő programokat az alábbi kritériumok szerint fogják
kiválasztani:
1.
2.
3.
4.

A program időtartama
A programban résztvevő személyek száma
A program fejlesztésének és fenntarthatóságának lehetőségei
Az elérhető célok: milyen mértékben felel meg a közérdeknek,
milyen fokú állapotjavulás érhető el azon a területen, melyre a
program vonatkozik.
5. A program társfinanszírozása más forrásokból
6. Az eszközök felhasználásának törvényessége és hatékonysága
(igénybe vették-e már korábban Szabadka város költségvetési
eszközeit,
s
ha
igen,
teljesítették-e
a
szerződéses
kötelezettségeket ).
Az eszközök odaítéléséről a végső döntést a polgármester hozza meg
határozatával .
Szabadka város és a kedvezményezett kölcsönös jogait és kötelezettségeit
szerződéssel fogják szabályozni.
A jóváhagyott programok megvalósításának
megkötésétől számított, legfeljebb 12 hónap.

határideje

a

szerződés

A pályázati jelentkezés módja:
A jelentkezési űrlapot a Gazdaságfejlesztési, gazdasági, mezőgazdasági,
kommunálisügyi és környezetvédelmi titkárságban lehet átvenni (Szabadka
Város Közigazgatási Hivatala, II. emelet, 200-as iroda) vagy Szabadka város
hivatalos honlapján (www.subotica.rs.).
A pályázatra 2013.01.26-ától 2013.02.11-éig lehet jelentkezni.
A teljes pályázati dokumentációt a következő címre kell elküldeni: Szabadka
Város Önkormányzata, Szabadság tér 1. 24000 Szabadka, az alábbi
megjelöléssel:
„A
mezőgazdasághoz
kapcsolódó
polgári
egyesületek
programjainak támogatására kiírt pályázatra beérkező kérelmek értékelését és
rangsorolását végző bizottság részére“, vagy átadható személyesen is Szabadka
Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában.
A késve elküldött, hiányos, nem aláírt és nem hitelesített pályázatokat a
bizottság nem veszi figyelembe.
A jelentkezési lapot és a mellékelt dokumentációt a pályázók nem kapják vissza.
Bővebb tájékoztatást a 024/626-871 vagy 024/626-739 telefonszámon lehet
kérni.
Ez a Pályázati felhívás megjelenik a Subotičke novine, a Magyar Szó és a
Hrvatska riječ című lapokban, valamint Szabadka Város Hivatalos Lapjában és
Szabadka város honlapján.
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