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Zombor Város 2o16.évi költségvetéséről szóló határozat 6.szakaszának első bekezdése és
23.szakaszának a 6.bekezdése /Zombor Város 2015/11-es számú Hivatalos Lapja/ valamint
Zombor Város 2013-2016-os időszakra vonatkozó Ifjúsági Akciótervének a 6.5.3. tétele alapján
Zombor Várospolgármestere
PÁLYÁZATOT
ír kí
ZOMBOR VÁROS LOKÁLIS IFJÚSÁGI
AKCIÓTERVE 2O16.ÉVI REALIZÁLÁSÁRA
3.000.000,00 DINÁR ÖSSZEGBEN
A PÁLYÁZAT TÁRGYA:
A pályázatot két részben hajtják végre:
1.-A – FEJEZET- A 2O13-2O16 évre vonatkozó aktuális LIAT /lokális ifjúsági akcióterv/
intézkedéseinek realizálására szánt eszközök 2.500.000,00 dinár összegben
2.-B-FEJEZET - eszközök egy kutatói projektum végrehajtására,melynek célja a Zomborban és
a környéken élő fiatalok szükségleteinek a meghatározása,valamint milyenek a lokális közösség
kapacitásai ezeknek a szükségleteknek a megfelelő megvalósítására-500.000,00 din összegben.
PÁLYÁZATI JOGOSULTSÁG :
Zombor Város 2o13-2o16 évi Lokális Ifjúsági Akciótervének 6.5.1. pontjával összhangban a
közszektorhoz tartozó polgári egyesületek, szervezetek, intézmények és intézetek /a további
szövegben: a pályázaton résztvevők/ vehetnek részt ,amelyek:
1.Tevékenységük keretébe tartozik a fiatalokkal való foglalkozás,valamint a kutatómunka és a
közpolitika meghatározása
2.Székhelyük Zomborban vagy a környező településeken van
3.Tevékenységük
mentes
vallási
és
nemzeti
türelmetlenség-és
gyűlöletszítástól,türelmetlenségtől és kirekesztéstől
4.eleget tettek az előző években kiírt pályázatokban előírt kötelezettségeknek- ez vonatkozik az
ifjúsági és gyermekprogramokra
Fejezetenként a pályázaton résztvevők csak egy projekt-javaslatottal pályázhatnak.
Egy résztvevőnek a pályázaton csak egy projektum hagyható jóvá.
„ A „ FEJEZET” A LOKÁLIS IFJÚGI TERVBEN MEGHATÁROZOTT INTÉZKEDÉSEK
REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK -2.5OO.OOO,OO DIN. ÖSSZEGBEN
Program-kritériumok az –A- fejezetben:

-MUNKATERÜLET : Egy projektummal csak egy , az Ifjúsági Akciótervvel előlátott
intézkedés realizálható
- A PROJEKTUM REALIZÁLÁSÁNAK A SZÍNHELYE:A projektum java részét Zombor
Városban és a környező településeken kell megvalósítani
- MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐK : A projektumot a folyó év december 1-ig kell
megvalósítani.
- PROJEKTUMOK SZÁMA: Az –A- fejezetre vonatkozóan csak egy projektum-javaslat adható
át.A Bizottság nem vitatja meg azon projektum-javalatot átadók kérelmeit, akik több
projektumjavaslatot adtak át az –A-fejezetre vonatkozóan..
-MAXIMÁLISAN IGÉNYELHETŐ ÖSSZEG: A Bizottság projektumonként 3oo.ooo,oo
dinárt hagyhat jóvá.
-A PROJEKTUM EREDMÉNYESSÉGÉNEK ISMÉRVEI:
A projektum mutatóinak azonosnak kell lenniük a Város 2o13-2o16,időszakra vonatkozó
Ifjúsági Akciótervben meghatározott mutatókkal.
-NEM ELFOGADHATÓ KÖLTSÉGEK:
1. egy projektumban több alapon egyazon személy tiszteletdíját nem finanszirozzák
2.a Bizottság nem hagyja jóvá a projektum-csoport tiszteletdíját/ a projektum vezetője,
logisztikus, adminisztrátor/ a projektum költségvetésének a 25 % felett.
3.a Bizottság nem vitatja meg azokat a projektum-javaslatokat,amelyek azonosak,vagy
amelyek tartalma olyan mértékben hasonló,hogy azok plagiátumra utalnak.
- B- FEJEZET - eszközök egy kutatói projektum végrehajtására,melynek célja a Zomborban és a
környéken élő fiatalok szükségleteinek a meghatározása,valamint milyenek a lokális közösség
kapacitásai ezeknek a szükségleteknek a megfelelő megvalósítására-5oo.ooo,oo din összegben.
EZEN FEJEZETRE –PROJEKTUMRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK.
-MUNKATERÜLET: a Bizottság ezen fejezetre vonatkozó projektek közül egyet hagy jóvá.
A kutatómunkának tartalmaznia kell a következő elemeket:
-a fiatalok készségét a továbbképzésre, átképzésre és saját vállalkozás beindítására stb
-a fiatalok motivációját arra vonatkozóan,hogy aktívan bekapcsolódjanak a társadalmi életbe
-milyen gyakran utaznak a fiatalok más városokba –országokba ,a fiatalok mobilitására
vonatkozó programok ismeretét illető tájékoztatásról,
-a fiatalok részvétele-aktivítása a nem kormányzati szervezetek , a Vöröskereszt, művelődési
egyesületek, ifjúsági énekkarok,sportklubok és politikai pártok tevékenységében-aktivításában
-a szabadidő minőségesebb kitöltésének szükségessége/ a fiatalok szerint ez mit jelent,hol és
milyen módon szeretnék a fiatalok szabadidejüket eltölteni/
-azokat a nem formális oktatási formákat és tartalmakat,melyek a fiatalok számára megfelelnek
és hasznosak
-a fiatalok körében leggyakoribb erőszakos cselekedetek formáit
-a városban levő azon helyeket-lokációkat,melyek nem biztonságosak
-a fiatalok tájékoztatásának legmegfelelőbb formáit
A lokális-helyi közösség lehetőségeinek-kapacitásainak a kimutatása- feltárása:
-az intézmények/intézetek / nem kormányzati szervezetek és a médiumok nyiltságának foka a
fiatalok szükségleteit illetően

-a programtervezésekbe és határozathozatalba való bekapcsolódás a fiatalok részéről
- van e olyan mechanizmus ,melyek által afiatalok javaslatot tehetnek,vagy hathatnak ezen
intézmények/intézetek/ nem kormányzati szervezetek munkájára
-

A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA: A projektummal szükséges pontosan meghatározni a
kutatói munka mechanizmusát/ ankéta,fókusz csoport vagy hasonló/: az adatok
összegyüjtésének a módját:ezen adatok feldolgozásának a módját/a sztatisztikai program
használata,a kapott adatok csoportosításának a lehetősége stb/a végső adatok
elemzésének a módja.Fontos feltüntetni a a projektumban résztvevők részletes
életrajzát.A projektumban angazsált szakembereknek rendelkezniük kell a szükséges
szakmai minősítéssel, tapasztalattal az ifjúsági munka /vagy ifjúsági politika terén.

A PROJEKTUMTÓL VÁRT EREDMÉNYEK:a projektum feladata,hogy elvégezzen egy
minőséges kutatást-kivizsgálást reprezentatív mintán Zombor városban és valamennyi lakott
településen-faluban, minőséges kutatást-kivizsgálást az intézmények, intézetek és a nem
kormányzati szervezetek körében.Elkészíteni a kapott adatok szakmai elemzését,feltüntetni a
konkrét javaslatokat a következő Ifjúsági Akcióterv kidolgozására stb. A projektumban főleg
fiataloknak kell részt venni .A kapott adatok nyilvánosak.
A PROJEKTUM REALIZÁLÁSÁNAK HELYE: A projektumot Zombor városban és
valamennyi 15 településen –faluban kell megvalósítani, alkalmi mintapéldányon, mely
valamennyi demográfiai karakterisztika szerint reprezentatív.
MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐ :A projektumot a folyó év szeptember 1-ig kell realizálni
/megvalósítani/,a záró-jelentést pedig a folyó év szeptember 15-ig szükséges átadni
BENYÚJTOTT PROJEKTUMOK SZÁMA: a –B- fejezetre vonatkozóan csak egy projektumjavaslat adható át.A Bizottság nem vitatja meg a több projektum-javaslatot benyújtók kérelmét.
MAXIMÁLIS ÖSSZEG: 5oo.ooo,oo dinár
JÓVÁHAGYHATÓ KÖLTSÉGEK: A projektum-csoport tagjainak /menedzser és logisztikus/a
kutatómunka metodólógusa, koordinátora , az interjúkészítő /facilitátor/, az angazsált személyek
/ ezen személyeket nyilvános felhívás alapján kell megválasztani/ , a statisztikusok tiszteletdíja
/ a statisztikai programot is nyilvános felhívás alapján kell meghatározni/, a nyomtatási
költségek, a felszerelések beszerzése, utazási költségek, komunikációs költségek, étkezési
költségek és az üdítők költsége, irodai költségek, bankprovizíó és hasonlók.
KÖTELEZŐ KÖLTSÉGEK:a projektum revizíójának a költsége,melyet minősített szervezet
készít/ a jóváhagyott projektum-költségvetés 3 %-ig/
NEM ELFOGADHATÓ KÖLTSÉGEK:
1.egy programban több alapon egyazon személy tiszteletdíját nem finanszirozzák
2.a Bizottság nem hagyja jóvá a projektumcsoport tiszteletdíját a jóváhagyott projektumköltségvetés 2o% felett
3.Felszerelések beszerzése
A PÁLYÁZÁS MÓDJA/ A-B FEJEZET:
Kötelező dokumentáció:
- aláírt és pecséttel ellátott LIA 2o16-os pályázati projektum

-

a 2o16-os pályázati projektum költségvetési kimutatása, aláírással és pecséttel ellátva
a kitöltött ajánlólap / nem kötelező/
a projektumcsoport tagjainak és a projektum-benyújtó életrajza
a nem kormányzati szervezetek, intézmények, intézetek regisztrálására –nyilvántartásbavételére vonatkozó végzés fénymásolata
az egyesületi alapszabályzat azon szakaszának a fénymásolata,mely bizonyítja azon
kitételt,hogy az egyesület tevékenysége keretébe tartozik a fiatalokkal való foglalkozás,
,valamint a kutatómunka a közpolitika terén.

A PÁLYÁZATOK ÁTADÁSA/ A-B FEJEZET /

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTADÁSA:
A pályázat szövege és a pályázati űrlap letölthető Zombor Város hivatalos honlapjáról.A
kitöltött pályázati űrlapot zárt borítékban kell eljuttatni a Városi Közigazgatási Hivatal
Ügyfélfogadó Irodájába / Zombor Város Képviselő Testülete, Uroš cár tér 1. Zombor/ a
11.vagy 12-es ügyintézőhely,kötelezően feltüntetni-A 2o16.évi Lokális Ifjúsági Akcióterv
eszközeinek elosztására kinevezett Különbizottság-NEM FELBONTANI. A borítékon
fontos feltüntetni melyik fejezetre vonatkozik a kérvény
HATÁRIDŐ:
A pályázatot közzé kell tenni .Zombor Város hivatalos honlapján / www.sombor.rs/, a
Somborske novine hetilapban szerb és magyar nyelven.
A határidő 2o16.március 23.-a.
HATÁROZATHOZATAL:
A projektum kiválasztását Zombor Város polgármestere által kinevezett öttagú bizottság
végzi.A határozathozatali eljárásban a Bizottság a pályázóktól további értelmezést , illetve
kérelmezést kérhet a projektumokat illetően.A Bizottság előzetes listát javasol a
projektumok értékelését illetően.A pályázóknak joguk van föllebbezni az előzetes ranglistát
illetően,amit a az előzetes ranglista közzétételét követő 3 napon belül tehetik meg.E határidő
után a föllebbezések-panaszok
nem kerülnek megvitatásra.A bizottság valamennyi
föllebbezésről külön-külön határoz a föllebbezés átvételének napjától számított 15 napon
belül.
A végleges ranglistát a Bizottság javasolja és a Városi Tanács erősíti meg.A jóváhagyott
projektumok végleges listáját közzé kell tenni Zombor Város hivatalos honlapján.
A JÓVÁHAGYOTT PROJEKTUMOK MONITORINGJA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
A jóváhagyott projektumok monitoringját és értékelését a monitoring és értékelési csoport
végzi,melyet Zombor Város polgármestere nevezett ki.
A „ B „ FEJEZET
megválasztott realizátora-megvalósítója köteles benyújtani a
meghatalmazott revizori iroda eredeti jelentését.

A projektumot megvalósítók-realizálók kötelesek értesíteni/tájékoztatni Zombor Város
szolgálatait a projektumok realizálásának időpontjáról-7 hét-nappal annak megvalósítása
előtt,valamint az esetleges változásokról vagy az időpontok megváltosztatásáról.
A PROJEKTUM MEGVALÓSÍTÓJÁNAK A KÖTELEZETTSÉGEI:
A projektumot megvalósítók kötelesek a projektum realizálását követően,de legkésőbb
2o16. o9 15-ig átadni –a –B –fejezetre vonatkozóan- ,illetve 2o16.o9 15-ig az –A –fejezetre
vonatkozóan átadni a narratív és pénzügyi jelentést –éspedig a Városi Közigazgatási Hivatal
Ügyfélfogadó Irodájának 11-es vagy 12-es ügyfélfogadó helyén,olyan terjedelemben,ahogy a
projektum finanszirozásáról szóló szerződés meghatározza.
Zombor Város polgármestere- Saša Todorović

