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A programok 6sztonz€s6re vagy a nem kormanyzati szervezetek altal megval6sftott k6z6rdekti
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Hivatalos Lapja 23/2019) alapjan, 6becse k6zs€g eln6ke 2020, 03. 04-6n kj/rja a

NYILV^NOS PALYAZATOT
A NEM KORMANYZATI SZERVEZETEI{ PROGIIAMJAINAI{ 6BECSE K6ZSEG 2020. EVI
K6LTSEGVETESE86L VAL6 PENZELESERE

A kultufalis 6r6ks69 6s a t6rt6nelmi vivmanyok apolasa €s kultufa[is rendezv6nyek szervez6se

teroleten
1.K6ZERDEK
Kiirjak a nyilvanos palyazatot az egyesoletek altal megval6sitott 6becse kezs€g szamara k6z6rdekti programok
6sztonz€s6re vagy a programok finansziroz5sahoz sztlks6ges hianyz6 eszk6zfeszekre, a kultufalis 6r6ks€g €s a
tort6nelmi vivmanyok apolasa €s kultufalis rendezv6nyek szervez6se tertlleten.
2.FELTETELEK, AMEL.YEl{NEl{ A PROGRAM JAVASLATTEV6JE MEG l{ELL, HOGY FELELJEN

A palyazaton feszt vehetnek azok az egyesuletek:
1. amely bejegyzett a tov6nnyel 6sszhangban €s 6becse k6zs€g teruleten 16v6 sz6khellyel vagy
szevezettel rendel kezi k,
2. amely c6lja, az egyest]let alapi't6 okirata 6s alapszabalyzata szerint olyan tertileten val6sul meg,
amelyen a program megval6sul,
3. amely legkevesebb hat h6napja bejegyzett azon tev€kenys6g v6gz€s€re, amelyre a p5lyazatot kifrfek,
vagyis legalabb egy eve, ha 500.000 dinar feletti 6sszegre palyazik,
4. amely k6zvetlen felel6s a program el6keszi'tes6€rt 6s kivitelez€s€6rt, 6s
5. amely nincs felszamolasi, cs6deljafasi vagy ideiglenesen tiltott tevikenys6g vigz6se miatti eljafas alatt.

3.AZ EGYESOLETEK PROGRAMJAI PENZELESERE SZANT ESzl{6Z6I( 6SSZEGE
A teljes 6sszeg, amelyet 6becse k6zs69 2020. 6vi k6lts€gvetes6b6l az egyesuletek programjaira fordi'tanak a
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el6iranyozva:

4.

fesz

1.

fejezet

13.

Program

-

Mtivel6d6sfejlesztes

6s

faj€koztafas,

1201-0002-es

programaktivifasban 16v6 820-as funkci6, 138-as pozi'ci6, 481-es gazdasagi besorolas - dofaci6k nem
kormanyzati szervezeteknek programok alapjan.

A nem kormanyzati szervezeteknek sz5nt eszkez6k nem haszn5lhat6ak a nem kormanyzati szervezetek
tev6kenys6g€nek rendes p€nzel6s€re, csak a meghafarozott programok finanszirozasara.

4.A PROGRAM MEGVAL6sirtsANAK IDE]E:
Az eszk6z6ket annak a programnak I'telik oda, amelyik legkes5bb 2020.12. 31-ig meg fog val6sulni.
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projektum p6nzel€s6re iteljtlk oda palyazat alapjan, egy k6lts€gvetesi 6v folyaman.

5.A PROGRAMOK KIV^LASZTts^NAl( KRITERIUMAI:
A program kj.vilasztasa, amelyet 6becse k6zs6g k6Its6gvetesi eszk6zeib6l fognak finanszl'rozni, a k6vetkez6
5ltalanos kriteriumok alapjan folyik:

1. a program referenciai: a tertilet, amelyen megval6sul a program, a program tartamanak hossza, a
2.

program felhaszn516inak szama, a program fejl6d6si lehel6s6gei 6s fenntarthat6saga;
c6lok, amelyeket elernek: a k6z6rdekl6d6s el6gedetts696nek m6rfeke, az allapot el6rehaladasanak
szintje a teri]leten, amelyben a program folytat6dik;

3. a program farsfinanszirozasa mss forrdsokb6l: sajat bevitelek, a Szerb K6zfarsasag kelts6gvetese, az
auton6m tartomanyi vagy helyi 6nkormanyzati egys€gek, Eur6pai Uni6s alap, a].and6k, adomany,
hagyatek, hitel 6s mss, a program finanszfrozas5hoz szuks6ges eszk6z fesz hi5nyzasa eseteben;
4. az eszk6z torv€nyess6ge 6s hatekonysaga 6s a kordbbi programok fenntarthat6saga: ha kordbban
voltak hasznalva k6lts6gvetesi eszk6z6k, teljesi'tve lettek-e a szerz6d€ses k6telezetts6gek.

6.A PfuYAZATI DOI(LJMENT^C16l\IAK A K6VETKEZ6KET I(ELL TARTALMAZNIA:
A p5ly5zat benyi|jt6ja keteles mell€kelni az al5bbi dekumentumokat:
1. kitoltottjelentkez6si drlap (2. mell6klet)
2. a programjavaslat kitoltott tirlapja (3. mell€klet)
3. a projelctum narrativ k6lts€gvefes6nek kit6lt6tt tihapja (4. mell6klet)
4. a projektum k6lts6gvetes6nek kitoltott tirlepja (4id mell€klet)
5. a jelentkez6s benydjt6j5nak kitoltott nyilatkozata a k6telezetts€gek elfogad5s5r6l (5. mell6klet)

7A PfuvAZATRA VAfo JELEl\lTl(EZES M6DJA
A paly5zatra val6 jelentkez6st a paly5zati Bizotts5gnek kell benyi]jtani (2., 3., 4., 4ra 6s 5. mell6klet), amely a

paly5zati dokumenfaci6 szerves fesz6t kepezi.

A kesve €rkez5 ds hidnyos jelentkezeseket, illetve azokat a jelentkezdseket, amelyek nincsenek 6sszhangban a
paly5zati feltetelekkel ds az el6/rt tirfapokkal, nem fogjak figyelembe venni.

A jelentkez6seket lez5rt boritekban kell benyi]jtani, amely a k6vetkez5 megjel616ssel van ell5tva: Nyilvinos

palyazat a nem kormanysati szervezetek programjainek p€nzel6s€re - A kultufalis 6r6kseg ds a tortenelmi
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Hivatalanak ilctat¢j5ban a-es iroda).

A p5Iyazati dokumentici6t 6becse k6zs6g hivatalos honlapjar6l (www,becei.rs) ds az e-Uprava porfalr6l lehet
let6Iteni.

8.A PALY^ZATRA VAL6 JELENTl{EZES HATARIDEJE ES A NEM l{ORMANYZATI SZERVEZETEl{NEl(

SZ^NT ESZK6Z6K ODAiTELESENEK HAT^RIDEJE
1. A jelentkez€s es a programjavaslat benydjfasanak hafarideje a palyazat k6zz€tetel6t6l szamitott 15
nap.

2. A benytijtott programok 6rtekel6se 6s rangsora, amelyet a paly5zati bizottsag hafaroz meg, 6becse
k6zs6g hivatalos honlapjan 6s az e-Uprava porfelon lesz k6zz6teve, a jelentkez€s atadasa hafaridej6nek

3. 8J;ae¥:6'k3Z±T:'t°k%i:06:::t°£€bbe:|'.p€nze|t programok kiv5iaszfasar6l sz616 hafarozatot meghozzak az
ellenvetesek atadasanak lejarfet6l szami'tott 30 napos hatirid6n beltil.

A megk6zeli't6 kriteriumok, amelyek alapjan a benydjtott programok 6rtekel6s€t €s pontoz5s5t v6gzik Obecse
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Tovibbi informaci6t a 064-89-59-083-as telefonszamon kaphatnak Stefaniga Csabat61, 6becse K6zs€g
mdvel6d6ssel, cMl szervezetekkel 6s regionalis egytittmtik6d6ssel megbfzott k6zs€gi tanacstagj5t61.
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