
Szabadka város költségvetéséből az agrár-civil szervezetek programjainak finanszírozását 
szolgáló eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról szóló rendelet 6. szakaszának 1. bekezdése 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/2014 száma) alapján 

Szabadka város polgármestere  közzéteszi az alábbi  
 
 

PÁLYÁZATOT 
 

agrár-civil szervezetek programjainak Szabadka Város 
 költségvetéséből történő finanszírozására  

 
 

A pályázatot agrár-civil szervezetek programjainak finanszírozására írjuk ki összesen 
5.200.000,00 dinár összegben. 

 
A programtevékenységeket és projekteket szolgáló eszközöket az alábbi prioritások szerint 

kell felosztani: 
- Szabadka város mezőgazdaság-fejlesztési stratégiájával összehangolt 

programok/projektek, 
- az egyesület működésének fejlesztését szolgáló programok/projektek (eszközbeszerzés, 

propagandaanyag nyomtatása, rendezvények és szemináriumok szervezése), 
- Szabadka város területén előállított mezőgazdasági termékek földrajzi eredetvédelmével 

és kiállításokon való bemutatásával kapcsolatos programok/projektek, 
- az organikus termelés terén újítást jelentő programok/projektek, és 
- egyéb, Szabadka város területén folytatott mezőgazdasági termelés stratégiai 

fejlesztésével felölelt aktivitások, melyeket a kedvezményezettek programjaikban 
meghatároztak. 

 
A pályázaton való részvétel feltételei: 
A pályázaton való részvételre olyan bejegyzett agrár-civil szervezetek jogosultak, melyek 

székhelye Szabadka város területén van. 
Minden egyesület egy-egy projektjavaslattal pályázhat, s a jóváhagyott eszközök összege 

pályázónként legfeljebb 500.000,00 dinár lehet. 
Azok az egyesületek, melyek nem teljesítették korábbi, szerződéses kötelezettségeiket, és 

azok határideje lejárt, nem részesülhetnek ebben a támogatásban.   
  

Szükséges okmányok: 
1. Pályázati jelentkezési lap (formanyomtatvány, mely letölthető a www.subotica.rs 

címről) 
2. Az egyesületnek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségben való bejegyzéséről szóló 

bizonyítvány (bizonylatok, kivonat) fénymásolata  
3. Az adóazonosító szám nyomtatványának fénymásolata 
4. Az aláírási címpéldány fénymásolata 
5. A felelős személy személyi igazolványának fénymásolata 
6. A polgári tömörülés alapszabályzata kivonatának fénymásolata, melynek 

meghatározása alapján az egyesület céljainak és a program megvalósításának területe megegyezik. 
 
A beérkezett pályázatokat az Agrár-civil szervezetek programjainak támogatására benyújtott 

pályázati kérelmek értékelésére és rangsorolására alakított bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
bírálja el. 

 
A pályázati kérelmek értékelésének és rangsorolásának kritériumai: 



- a program időtartama 
- a programban közvetlenül résztvevő személyek száma 
- egyéb forrásokból történő társfinanszírozás 
- a program fejlesztésének lehetősége és fenntarthatósága 
- Az elérni kívánt célok: milyen mértékben szolgálja a közérdeket, milyen mértékű fejlődést 

eredményezhet azon a területen, amelyben megvalósul  
- részesültek-e már korábban támogatási eszközökben a helyi önkormányzat 

költségvetéséből. 
 
A projektjavaslatoknak a megadott kritériumokkal összhangban történő pontozása után kerül 

sor a rangsorolásra, a fentiekben felsorolt prioritások szerint. A kritériumok részletes leírása 
megtalálható a www.subotica.rs/oglasi címen. 

 
Az eszközök odaítéléséről szóló végleges döntést a polgármester hozza meg a Bizottság 

javaslata alapján.  
 
Szabadka Város és a kedvezményezett közötti jogokat és kötelezettségeket szerződéssel kell 

szabályozni. 
 
A késve beérkezett és hiányos pályázati kérelmeket nem vesszük figyelembe. A pályázati 

dokumentáció benyújtásának határideje 2014.03.31. 
 
A projektum megvalósításának időtartama nem lehet rövidebb a szerződés aláírásának 

napjától számított egy hónapnál, sem hosszabb hat hónapnál, illetve legkésőbb 2014.10.31-éig 
tarthat.  

 
A kedvezményezett köteles a projekt befejezését követően, legkésőbb 30 napon belül 

jelentést küldeni a Bizottságnak a jóváhagyott projekt megvalósításáról (a jelentés 
formanyomtatványa letölthető a következő internet címről www.subotica.rs/oglasi). 

 
A pályázati kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani a következő megjelöléssel:  
Pályázati kérelem az agrár-civil szervezetek programjainak finanszírozására; 

Szabadka Város Közigazgatási Hivatala; Agrár-civil szervezetek programjainak 
támogatására benyújtott pályázati kérelmek értékelésére és rangsorolására alakított 
bizottság; Szabadság tér 1., Szabadka. Elküldhető postai úton vagy beadható személyesen is 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában az 1-es és 2-es pultnál, a 
Szabadság tér 1. alatt.  A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza. További információk  a 
024/626-871 telefonszámon kaphatók. 

 
 
 
         
        Maglai Jenő okl. jogász 

POLGÁRMESTER 


