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Zombor Város 2016. évi költségvetéséről szóló határozat (Zombor Város 2015/11-es számú Hivatalos
Lapja) 6. szakaszának az első bekezdése alapján Zombor Város polgármestere kiírta a

P Á L Y Á Z A T O T A 2016-ÉVI GYEREKPROGRAMOK PÉNZELÉSÉRE
3. beosztás, 5. fejezet, 0007 -es program-klaszifikáció,130-as funkció, az 55/ös pozíció egy része, 481-es
gazdasági klasszifikáció – GYEREKPROGRAMOK (500.000,00 dinár keretösszeg)
PÁLYÁZATI JOGOSULTSÁG:
A pályázaton a Zombor Városban és a területileg hozzá tartozó településekben működő, gyerekekkel
foglalkozó szervezet vehetnek részt, amelyeknek tevékenysége mentes vallási és nemzeti
megkülönböztetéstől, valamint türelmetlenségszítástól.
Azon pályázók kérelmét, amelyek nem teljesítették az előző évi GYEREKPROGRAMOK, ILLETVE HELYI
IFJÚSÁGI AKCIÓTERV (LAP) pályázatokon vállalt programbeli kötelezettségeiket az illetékes Bizottság nem
veszi figyelembe. A költségvetés közvetlen élvezői nem pá- lyázhatnak.
PÁLYÁZÁSI TÉMAKÖR:
A 2016-os GYEREKPROGRAMOK PÁLYÁZATRA olyan programokkal lehet jelentkezni, amelyek
közérdekűek és a gyerekek helyzetének javulását célozzák.
PÁLYÁZÁSI ISMÉRVEK:
• a program megvalósítására Zombor Város területén és a területileg hozzá tartózó településeken kerül
sor.
• az igényelhető maximális összeg 100 000,00 dinár.
• a programot 2016. december 1-ig kell megvalósítani.
• a 2016. ÉVI GYEREKRPORGRAMOK PÁLYÁZATRA szervezetenként egy pályázat nyújtható be.
• a program megvalósítása biztonságos legyen a gyerekek és a részvevők számára
• a program nem elfogadható költségei :
1.egy programban több alapon egy személy tiszteletdíját nem finanszirozzák
2.a Bizottság
nem hagyja jóvá a programcsoport tiszteletdíját / a program vezetője,
logisztikus,adminisztrátor/ a jóváhagyott program-költségvetésének 25 %-a felett.
• A Bizottság nem vitatja meg azokat a programjavaslatokat,melyek azonosak,vagy melyek tartalma
olyan mértékben hasonló,hogy az plagiátumra utal
A PÁLYÁZÁS MÓDJA:
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
• aláírt és lepecsételt 2016-évi program
• aláírt és lepecsételt 2016 -évi projektumköltségvetési kimutatás;
• kitöltött 2016-évi ajánlóűrlap (nem kötelező);
• a projektum előterjesztőjének és realizátorának életrajza/szabad formában/
• regisztrációs bizonylat másolata;

• a szervezet alapszabályzatában foglaltak fénymásolata, amellyel a pályázó igazolja, hogy a kiírási cél
érdekében tevékenykedik.
A jelentkezési űrlap letölthető Zombor Város honlapjáról (www.so-sombor.com).
A kitöltött pályázati űrlapot és a szükséges dokumentációt a Városi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadóirodájában (11. él 12. ügyfélfogadó) kell átadni (Uroš cár tér 1.) zárt borítékban a következő felirattal:
2016-ÉVI GYEREKPROGRAMOK – NEM FELBONTANI.
DÖNTÉSHOZATAL:
A pleriminális értékelési és rangsorolási listát a Zombor Város polgármestere kinevezte 2016-ös
gyerekprogramok támogatásáról határozó Bizottság hozza meg. A pleriminális listát közzéteszik Zombor
Város honlapján. A pályázóknak jogukban áll kifogást tenni. Kifogást a közzétételtől számított három
napon belül tehetnek. A később érkező kifogásokat nem veszik figyelembe.

Az kifogásokróll egyenként dönt a Pályázati Bizottság a benyújtástól számított tizenöt /15//napon belül.
A 2016-os GYEREKPROGRAMOK pályázat végleges ranglistájáról a Bizottság javaslatot tesz, a végleges
döntést pedig a Városi Tanács hozza meg.
HATÁRIDŐ:
A 2016-os GYEREKRPOGRAMOK pályázatot közzé kell tenni Zombor Város hivatalos honlapján, szerb és
magyar nyelven a Somborske novine hetilapban szerb és magyar nyelven. A pályázati kérelem
átadásának határideje 15 nap a pályázati hirdetés Somborske novineban és Dunatájban történő
közzétételének napjától számítva.
A pályázati kérelmek átadásának határideje 2015.március 23.-a.
A pleriminális rangsort és a jóváhagyott projektumok végleges rangsorát Zombor Város hivatalos
honlapján teszik közzé.
A megkésett pályázatokat az elbíráló nem veszi figyelembe.
A JÓVÁHAGYOTT PROGRAMOK MONITORINGJA ÉS ÉRTÉKELÉSE
A jóváhagyott programok monitoringját és értékelését a az erre alakított szakcsoport végzi,melyet
Zombor város polgármestere nevezett ki.A program –megvalósítók kötelezettsége jelezni a program
realízálásának időpontját a Város szolgálatainak/ hét nappal annak megvalósítása előtt/, valamint a
programot illető változásra.
A programmegvalósítók kötelezettsége:
A jóváhagyott programok megvalósítói kötelessek a program megvalósítását követően,de legkésőbb
2016.december 15.-ig átadni a narratív és pénzügyi jelentést,olyan terjedelemben,ahogy azt a szerződés
meghatározza,éspedig a Városi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Irodájának 11-12-es számú
ügyfélfogadó helyén.
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