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Szabadka Város 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának
52/12 száma) és 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) alapján
Szabadka város polgármestere 2013.04.04-én meghirdeti az alábbi
PÁLYÁZATOT
A MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM
HARMADIK KIÍRÁSÁBAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK ELŐ- ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
(HUSRB1203)
Szabadka Város 2013. évi pénzügyi tervében pénzeszközöket tervezett az Európa uniós alapok által támogatott
projektumok elő- és társfinanszírozására, amelyek felhasználói a polgári egyesületek és ezek szövetségei Szabadka
Város területén (a továbbiakban: egyesületek):
- kultúrával kapcsolatos polgári egyesületek és más alanyok a kultúrában
- sport szervezetek, egyesületek és szövetségek
- védelemmel és azon polgárok megsegítésével kapcsolatos egyesületek, akik a szociális és
egészségügyi körülményeik miatt hátrányos szociális helyzetben vannak
- és más, társadalmi munkával foglalkozó egyesületek, mint: hagyatéki alapítványok, alapítványok,
polgári
egyesületek, non-profit intézmények és szervezetek, amelyek társadalmi jellegű
tevékenységekre vannak bejegyezve.
A társfinanszírozásra előirányzott összeg a kérelmező költségvetésében tervezett projektum értékének 15%a, illetve legfeljebb 600.000,00 dinár (hatszázezer dinár).
A tervezett eszközökön belül az eszközök egyik része a projektum előfinanszírozására, másik része pedig a
társfinanszírozásra lesz felhasználva, összesen 20.000.000,00 dinár (húszmillió dinár) értékben.
SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:
- az Európai bizottsággal megkötött szerződés (szerb nyelvre lefordítva) hitelesített fénymásolata – a
hitelesítést szabadkai Alapfokú Bíróság iktatójában, a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala
Ügyfélszolgálatában és a helyi irodákban végzik
- az egyesület hivatalos pecsétjével hitelesített és a felelős személy által az alsó jobb sarokban aláírt
projektum költségvetésének a fénymásolata
- a felelős személy által aláírt és hitelesített nyilatkozat az elő és/vagy társfinanszírozás szükséges eszközeiről
(melléklet: a nyilatkozat űrlapja)
- jelentkezési űrlap
- a felelős személy üres váltója ( a szerződéskötés alkalmával kell csatolni)
- az egyesület bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás vagy kivonat) hitelesített fénymásolata
(a hitelesítést a szabadkai Alapfokú Bíróság iktatójában, Szabadka Város Közigazgatási Hivatala
Ügyfélszolgálatában és a helyi irodákban végzik)
- az egyesület alapszabály kivonatának hitelesített fénymásolata, amelyben megállapítható, hogy az egyesület
a céljait a projektum területén valósítja meg (a hitelesítést a szabadkai Alapfokú Bíróság iktatójában, Szabadka
Város Közigazgatási Hivatala Ügyfélszolgálatában és a helyi irodákban végzik)

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA:
A beérkezett kérelmeket a Polgármester által kinevezett Bizottság vizsgálja felül.
A Bizottság csak a teljes és időben beadott kérelmeket veszi figyelembe és véleményezi.
Elsőbbséget azok a projektek élveznek, amelyek összhangban vannak Szabadka Város
stratégiai dokumentumaival és irányvonalaival.
Az elő- és társfinanszírozási eszközök odaítélésénél az alábbi kritériumokat veszik alapul:
- az egyesület fennállásának időtartama;
- az egyesület tagjainak száma;
- az önrész nagysága;
- a projekt hosszú távú hatásai és a megvalósítást követő fenntarthatósága;
- a projekt hatásai a közösség fejlődésére;
- a projekt hordozóinak-résztvevőinek száma;
- az egyesület projektmegvalósítási tapasztalatai.
Az eszközök odaítéléséről a polgármester hoz végső döntést.
A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE:
Az eszközök odaítéléséről szóló döntés meghozatalát követően Szabadka Városa és az
egyesület között Szerződés szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.
A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK ÉS A KÉRELMEK BEADÁSÁNAK MÓDJA:
A pályázat Szabadka Város Hivatalos Lapjában, valamint a Város hivatalos honlapján kerül
megjelentetésre.
A pályázati jelentkezési lapokat, a többi szükséges dokumentációval együtt 2013. április 19vel bezárólag lehet elküldeni.
A kérelmeket zárt borítékban, a:
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„NEM FELNYITANDÓ“,
megjelöléssel kell benyújtani a Közigazgatási Hivatal iktatójában, a Szabadság tér 1. alatt, hivatali
bejárat, az 1. vagy 2. számú ügyfélpultnál, vagy postai úton továbbítani az alábbi címre:
SZABADKA VÁROS
Szabadság tér 1.
24000 Szabadka
A késve és hiányosan beérkező, illetve más címre, fax vagy e-mail útján továbbított jelentkezési lapok
nem kerülnek elbírálásra.
Bővebb tájékoztatást a 024/626-876-os telefonszámon, vagy a ler@subotica.rs e-mail címen
kaphatnak.
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