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A művelődési törvény 11. szakasz 2. bekezdése és a 
76. szakasz 6. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 72/09 száma) és a Szabadka Város 
költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott 
művelődési programok és projektek kiválasztásának 
módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló 
szabályzat 7. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 16/10 száma) alapján 

A Polgármester 2010.10.07-én meghirdeti az 
alábbi  

Nyilvános pályázatot 
Művelődési műsorok és projektumok 

finanszírozására vagy társfinanszírozására 2011 
folyamán 

 
A Nyilvános pályázatot olyan művelődési 
programokra és projektekre vonatkozóan írjuk ki,  
melyek finanszírozása vagy társfinanszírozása a 
város költségvetéséből történik, s melyek alatt a 
művelődési programok és projektek, művészeti 
projektek, illetve művelődés terén végzett szakmai és 
tudományos kutatások értendők, s az alábbiakra 
vonatkoznak: 

- a Város kulturális identitásának megőrzése 
és kulturális életének fejlesztése szempontjából 
jelentős művelődési események (programok, 
koncertek, fesztiválok, vetélkedők, tanácskozások, 
találkozók, kiállítások...) szervezése; 

- a népszokások megőrzésére és ápolására 
irányuló folyamatos ténykedés; 

- a vetélkedőkön, fesztiválokon, 
tanácskozásokon való részvétel; 

- a műkedvelő tevékenység ösztönzése; 
- könyvek és folyóiratok kiadása; 
- műfordítás; 
- CD-k és audiovizuális kiadványok kiadása.  
 
A művelődési műsorok és projektumok 

finanszírozására vagy társfinanszírozására a 
következő alanyok pályázhatnak: 

- művelődési intézmények, 
- amatőr művelődési-művészeti egyesületek  
- egyéb, kulturális tevékenységgel foglalkozó 

jogalanyok, mint pl.: kulturális hagyatékok és 
alapítványok, kulturális tevékenység végzésére 
bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók és 
egyéb, kultúrával foglalkozó jogi személyek és 
jogalanyok. 

A kulturális tevékenységgel foglalkozó 
jogalanyok abban az esetben pályázhatnak a 
művelődési programok és projektek finanszírozására 
vagy társfinanszírozására, ha bejegyzett székhelyük a 
Város területén van. 

A pályázatot a Művelődési pályázati 
bizottsághoz a „Jelentkezési lap a művelődési 
programok és projektek finanszírozására vagy 
társfinanszírozására meghirdetett pályázatra” (1. 
számú adatlap) elnevezésű nyomtatványon kell 
benyújtani.  

Minden programra illetve projektre külön 
jelentkezési lapot kell benyújtani. 

A jelentkezési laphoz a pályázónak 
kötelezően mellékelnie kell:  
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- a pályázót azonosító okmányt – annak a 

cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót 
bejegyezték; 

- a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat 
(története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, 
stb.), amit a pályázó készít el, és 

- a művelődési program illetve projekt 
részletes leírását, melynek finanszírozására vagy 
támogatására pályázik.  

A pályázók a „Jelentkezési lap a művelődési 
programok és projektek finanszírozására vagy 
támogatására meghirdetett pályázatra” (1-es űrlap) 
nyomtatványt letölthetik a Város hivatalos 
honlapjáról is: www.subotica.rs. 

A jelentkezési lapokat nyomtatott formában 
kell átadni Szabadka Város ügyfélszolgálatában, 
vagy elküldhetők postán, és kötelezően meg kell 
küldeni elektronikus formában is, a pályázati 

felhívásban feltüntetett email címre: 
konkurskultura@subotica.rs. 

 
A hiányos és késve beérkező pályázati 

jelentkezések nem lesznek elbírálva. 
A jelentkezési határidő 2010.10.30. 
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