Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Város
POLGÁRMESTER
Iktatószám:II-401-1418/2013
Kelt: 2013.10.18.
Szabadka
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 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 6. szakasza (Szabadka Város Hivatalos
Lapjának 55/12 és 27/13 száma), a 411-es helyrendje – 2013. évi promóciós fejlesztési tevékenységek,
okiratszám: IV-05/II-402-57/2013-2 kelt 2013.10.04. alapján
a polgármester 2013.10.18-án meghirdeti az alábbi
PÁLYÁZATOT
a 2013. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására Szabadka Város
területén
A pályázatot a 2013. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy
résztámogatására hirdetjük meg Szabadka Város területén, 1.000.000,00 dinár értékben.
A projektfeladatra legfeljebb 100.000,00 dinár hagyható jóvá.
Azok a projektek élveznek elsőbbséget, melyek megfelelnek az alábbi szempontoknak:
- biztosítja Szabadka város minél nagyobb területi lefedettségét
- kölcsönös partneri együttműködést feltételez több egyesület és az Ifjúsági Iroda vagy
ifjúsággal foglalkozó intézmények között
- tevékenységeket valósít meg kisebb, falusi közösségekben.
- a fiatalok foglalkoztatásával, biztonságával és egészségével, szociálpolitikával, valamint
környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tevékenységeket valósít meg.
A Szabadka város területén élő fiatalok szükségleteinek és érdekeinek pénzelése olyan
programok és projektek finanszírozásán és társfinanszírozásán keresztül történik, melyek célja:

Fiatalok oktatása

•

•
•

Fiatalok
foglalkoztatása
Fiatalokra irányuló
egészség- és
szociálpolitika

•

•
•
•
•
•

Fejleszteni és felismerni a fiataloknál a személyes fejlődési
lehetőségek felismerését és kihasználását, és ennek a
képességnek.
A tanulásnak, mint egy egész életen át tartó folyamat
fontosságának a megértése
A fiatalok öntudatosságának és azon képességének
fejlesztése, hogy képviselni tudja saját érdekeit
A fiatalok gyakorlati tudásának fejlesztése a vállalkozói
képességek terén, és sikeres, perspektivikus vállalkozók
kinevelése
A startup vállalkozás modelljének fejlesztése
Fiatalok aktív társadalmi részvételének elősegítése
A hátrányos helyzetű fiatalok megfelelő társadalmi
részvételének elősegítése.
Egészséges életviteli szokások kialakítása.
A függőségi betegségekkel foglalkozó intézmények és
szervezetek közötti párbeszéd erősítése (egészségügyi,
oktatási és OCD).
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A fiatalok biztonsága

•

•
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Fiatalok
tájékozottsága
mobilitása

•

Fiatalok szabadideje,
művelődés és sport

•
•

•

•
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Fiatalok aktív
részvétele és önkéntes
munkája

•

•

Fiatalok a vidéki
közösségekben

•
•

Ökológia és
fenntartható fejlődés

•
•
•

Reproduktív egészséggel és a nemi úton terjedő betegségek
megelőzésével foglalkozó intézmények és szervezetek
együttműködésének erősítése (egészségügyi, oktatási és
OCD).
Megelőzési és intervenciós program kidolgozása a
korosztályon belüli erőszak terén, tudatosítva a fiatalokban
az erőszak okait és következményeit.
Tudatosítani a fiatalok körében milyen komoly okai és
következményei lehetnek a bűncselekmények elkövetésének.
Tudatosítani a fiatalok körében a közlekedésben résztvevők
jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a pszichoaktív
anyagok és alkohol hatása alatt történő vezetés veszélyeire.
Művészetekkel, vállalkozással és önkéntes munkával
kapcsolatos ifjúsági tájékoztató szolgálat létrehozása.
Az ifjúság tájékoztatását és oktatását szolgáló átfogó
internetes információs rendszer elindítása helyi szinten, a
következő területeken: oktatás, kultúra, művészet,
vállalkozás és önkéntes munka.
A kultúra jelentőségének tudatosítása a fiataloknál.
Feltételeket teremteni a fogyatékkal élő fiatalok megfelelő
részvételéhez a társadalmi életben.
A fiatalok színvonalas szabadidő eltöltéséhez feltételeket
teremteni ahhoz, hogy használhassák a helyi közösségek és
más köztulajdonú helyiségek infrastruktúráját (nem használt
helyiségek, pincék stb.)
Tudatosítani a fiataloknál, hogy a sport mennyire fontos a
pszichofizikai képességek fejlesztésében és az egészség
megőrzésében.
Felhívni az intézetek és szervezetek figyelmét arra, mennyire
fontos bevonni a fiatalokat az önkéntes munkába és a
közösség életébe
Az aktív részvétel és az önkéntes munka előnyeinek
tudatosítása a fiatalokban
Adatbázis létrehozása a Szabadka város területén lévő falvak
fiataljairól
Feltételeket teremteni ahhoz, hogy a fiatalok felkészüljenek
a társadalomban való aktív részvételre a vidéki területeken.
Tudatosítani, hogy nélkülözhetetlen a zöldgazdaságra való
átállás.
Képzés formájában felkészíteni a fiatalokat arra, hogy üzleti
terveket tudjanak kidolgozni a zöldgazdaság területén.
közvélemény-kutatás a környezetvédelmi problémákról.

Az ifjúsági programok és projektumok 2013-ban
társfinanszírozásának igénylésére az alábbiak jogosultak:
- ifjúsági egyesületek,
- ifjúsági szervezetek és szövetségek.

történő

finanszírozásának

és

Az ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, melyek jogot szereznek a projektum finanszírozására
vagy társfinanszírozására, a projektum megvalósítása során a koordinációs munkát az Ifjúsági Irodával
együtt végzik.

Csak a Szabadka város területén bejegyzett székhelyű pályázók jogosultak az ifjúsági
programok és projektumok 2013-ban történő finanszírozásának és társfinanszírozásának igénylésére.
A városi költségvetési támogatásra és résztámogatásra pályázó ifjúsági programok és
projektumok kiválasztásának mércéi és kritériumai a következők:
- a program vagy projektum járuljon hozzá az ifjúság helyzetének javításához és
szükségleteinek teljesítéséhez,
- a programot vagy projektumot megvalósító személyek referenciái,
- 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 alapítványokból, ajándékok, adományok és hasonlók
révén,
- a megvalósított projektekre más hatalmi szintektől kapott eszközök törvényes és hatékony
felhasználása.
Minden szervezet csak egy projekttel pályázhat.
A programokat és projekteket legkésőbb 2013.02.28-áig meg kell valósítani.
A jelentkezéshez a pályázónak kötelezően mellékelnie kell:
- a pályázóra vonatkozó bizonyítékot: nyilvántartási kivonatot; az ifjúsági egyesületeknek,
ifjúsági szervezeteknek és szövetségeiknek pedig kivonatot az ifjúsági egyesületek,
ifjúsági szervezetek és szövetségeik egységes nyilvántartási jegyzékéből,
- a pályázó alapszabály kivonatának hitelesített fénymásolatát, mely meghatározza, hogy
célkitűzéseiket az ifjúsági szektorban valósítják meg,
- a kérelmező alapvető adatainak áttekintése (történelme, tevékenységének leírása, eddigi
projektek és hasonlók), a kérelmező által összeállítva,
- azon program, illetve projektum részletes leírása, melynek a finanszírozását illetve
társfinanszírozását igénylik
- Ha a projekt partneri együttműködéssel valósul meg, csatolni kell az együttműködési
megállapodást vagy protokollt is.
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 honlapjáról, a pályázatok és hirdetmények cím alatt.
A pályázati jelentkezéseket nyomtatott formában kell beadni Szabadka Város
Ügyfélszolgálatában (Szabadság tér 1.) vagy postai úton, de kötelezően 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 Szabadka város területén a polgármester hoz döntést az Ifjúsági Pályázati Bizottság
javaslatára.
Az ifjúsági programok és projektek finanszírozására és társfinanszírozására szánt eszközök
jóváhagyásáról szóló határozat meghozatala után a polgármester megköti a Város és a
kedvezményezett közötti kölcsönös jogokról és kötelezettségekről szóló szerződést.
A hiányos és késve benyújtott jelentkezési lapokat a bizottság nem veszi figyelembe.
A pályázatra 2013.11.15-éig lehet jelentkezni.
Modest Dulić
polgármester

