A nyilvános tájékoztatásról és a médiumokról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 83/14. sz.) 18. és 19. szakasza, és Zenta község 2015. évi költségvetéséről
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2014. sz.) alapján, Zenta község
Községi Közigazgatási Hivatala kiírja az alábbi
PÁLYÁZATOT
a 2015. évben a nyilvános tájékoztatás területén a médium tartalmú gyártási
projektumok társfinanszírozására
I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a 451-8/2015-II számú, 2015.03.04-én kelt
döntése alapján, az eszközök 442.000,00 dinár összegben, amelyeket a 2015. évben a
nyilvános tájékoztatás területén
a médium
tartalmú gyártási projektumok
társfinanszírozására szántak, éspedig:
1. A nyilvános tájékoztatás területén a projektumok társfinanszírozására, a nemzeti
kisebbségek nyelvén 300.000,00 dinár összegű eszközök.
A pályázat célja médium tartalmú gyártások társfinanszírozása a nyilvános tájékoztatás
terén, amelyek hozzájárulnak a község polgárai, a nemzeti kisebbségekhez tartozók
igaz, elfogultság nélküli, időben történő és teljeskörű tájékoztatásához, a nemzeti
kisebbségekhez tartozók kulturális és nyelvi identitásának megőrzéséhez a község
területén és serkentik a nemzeti kisebbséghez tartozók alkotókészségét a közélet minden
területén.
2. A rokkant személyek nyilvános tájékoztatása
társfinanszírozására 121.000,00 dinár összegben.

területének

projektumai

A pályázat célja médium tartalmú gyártások társfinanszírozása a nyilvános tájékoztatás
terén, a rokkant személyek érdekvédelme, azok egyenjogú szabad gondolkodásának és
kifejezésének biztosítása, a nyilvánosságnak szánt információk zavartalan vételének
lehetővé tétele céljából, a megfelelő formában
és
megfelelő technológiák
alkalmazásával.
II. A RÉSZVÉTELRE VALÓ JOGOSULTSÁG
A pályázaton részt vehetnek:
1. médium kiadója, amelynek a médiuma be van jegyezve a Gazdasági
Cégjegyzékek Ügynökségének a nyilvános közlönyök regiszterében,
2. jogi személy, illetve vállalkozó, amely médium tartalmú gyártásokkal foglalkozik,
és aki csatolja a bizonyítékot, hogy társfinanszírozni fogja a médiumtartalmat,
amely médiumok útján lesz megvalósítva.

A pályázaton nem jogosultak részt venni a kiadók, amelyeket közbevételekből
finanszíroznak. A pályázaton nem jogosultak részt venni a személyek, akik az előző
időszakban eszközöket kaptak a községtől, amelyeket projektum társfinanszírozására
szántak, és nem időben és az előirányozott formában nyújtották be a narratív és pénzügyi
jelentésüket a projektum megvalósításáról.
A pályázat résztvevője csak egy projektummal pályázhat.
Több médium kiadója a pályázaton minden médiumra egy projektummal jogosult részt
venni.
A pályázat résztvevője a társfinanszírozásra a kérelmét a projektum értékének 80%-áig
nyújthatja be.
A pályázat résztvevője, akinek odaítélték az eszközöket a projektumra a község részéről,
ugyanazon naptári év folyamán részt vehet ugyanazon projektummal a pályázatokon,
amelyeket a hatalom minden szintjén kiírtak, azzal, hogy az összesen odaítélt eszközök
nem léphetik túl a projektum értékének 80%-át.
III. ISMÉRVEK A PROJEKTUM ÉRTÉKELÉSÉRE
Az ismérvek, amelyek alapján az 1. és 2. pont alatt felsorolt területek projektumainak
társfinanszírozására kiírt pályázatra jelentkezett projektumokat értékelni fogják az
alábbiak:
1. Mérték, amelyben a javasolt projektumaktivitás megfelel a közérdek
megvalósításának a nyilvános tájékoztatás terén:
1.1. milyen mértékben relevánsak a javasolt projektumaktivitások és kitűzött célok
a realizálásra a pályázat céljainak megvalósításában,
1.2. milyen mértékben valószínű, hogy a javasolt projektumaktivitások a kitűzött cél
megvalósításáig vezetnek (meg lehet állapítani a mód alapján, amelyen meg
lett magyarázva az aktivitás és a cél közötti kapcsolat, a sikerindikátorok
precizitása, az értékelés javasolt módszerének minősége, a projektumcsoport
kulcstagjainak előző tapasztalata és más tényezők alapján, amelyeket a szerv
állapít meg, amely a pályázatot kiírja),
1.3. milyen mértékben utal a javasolt költségek és a várt eredmények közötti viszony
arra, hogy a költségvetési eszközök használatával a legésszerűbb módon
valósuljon meg a közérdek,
2. A nagyobb garancia nyújtásának mértéke, ragaszkodás a professzionális és etikai
médiumi szabványokhoz:
2.1. a pályázat résztvevőjének mondtak-e ki intézkedéseket az állami szervek, a
szabályozó testületek vagy az önszabályozó testületek az utolsó egy évben a
professzionális és etikai szabványok megsértése miatt,
2.2. bizonyíték arról, hogy a büntetés kimondását vagy aktivitási intézkedés
foganatosítását követően, amelyek garantálják, hogy hasonló eset nem fog
előfordulni.
A specifikus ismérvek a projektum értékelésére a nyilvános tájékoztatás terén a nemzeti
kisebbségek nyelvén az alábbiak:

1. a mérték, amelyben a projektum hozzájárul a magyar nemzeti és kulturális
identitás és nyelv megőrzéséhez,
2. a téma aktualitása (európai integráció, környezetvédelem, korrupció, szegénység,
gyűlölködés, népszaporulati probléma stb.),
3. a mérték, amelyben a javasolt projektum hozzájárul bizonyos társadalmi
csoportok helyzetének és egyenjogúságának előmozdításához: fiatalok
gazdaságilag és szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok, nők, idősek stb.)
4. a mérték, amelyben a projektum hozzájárul a médiumi irástudás előmozdításához,
5. a téma eredetisége.
Specifikus ismérvek a projektum értékeléséhez a rokkant személyek nyilvános
tájékoztatása területén az alábbiak:
1. a mérték, amelyben a javasolt projektum hozzájárul a rokkant személyek
helyzetének előmozdításához,
2. a téma aktualitása és hozzáférhetősége a használók nagyobb száma részére,
3. a mérték, amelyben a javasolt projektum hozzájárul az inkluzív társadalom
fejlesztéséhez.
IV. HATÁRIDŐK
A pályázatra a jelentkezéseket a Magyar Szó napilapban való közzétételétől számított
15 napon belül kell benyújtani: 2015.03.11- től 2015.03.26-áig.
A döntést az eszközök felosztásáról a pályázat lezárását követő 30 napon belül hozzuk
meg.
Az eszközök használója köteles az eszközök felhasználásának megvalósításáról szóló
jelentést 2015.12.31-éig megküldeni.
V. DOKUMENTÁCIÓ
A pályázat résztvevője köteles a pályázaton való részvétel kitöltött formanyomtatványát
két példányban megküldeni. A formanyomtatványt a község honlapjáról lehet átvenni.
A pályázat résztvevője köteles csatolni a következő dokumentumok fénymásolatát egy
példányban:
1. a jogi személy vagy vállalkozó bejegyzéséről szóló végzést a Gazdasági
Cégjegyzékek Ügynökségénél,
2. a médiumok regiszteréből, illetve a nyilvános közlönyök regiszteréből a
Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél a bejegyzésről szóló végzést,
3. a rádió- és / vagy TV-műsor sugárzásáról szóló engedélyt, amelyet az
elektronikus médiumokat szabályozó testület adott ki,
4. a médium (vagy több) hitelesített nyilatkozatát / jóváhagyását, hogy a
programtartalom abban a médiumban sugárzásra / közzétételre kerül (csak a

jogi személyek és vállalkozók számára kötelező, amelyek regisztrálva vannak
televíziós- vagy rádióműsor gyártására),
5. a javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (trailer, újságpéldány, dzsingl és
hasonlók),
VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Felhívjuk az újságírói és médium egyesületeket, amelyek a pályázat keltezése előtt
legalább három éve regisztráltak, hogy javasoljanak tagokat a pályázati bizottságba.
Felhívjuk a média szakértőket, akik érdekeltek a bizottság munkájában való
részvételben, hogy írásban forduljanak a községhez. A bizottsági tagok javaslata
mellett meg kell küldeni egy rövid életrajzot is. A javaslatokat a pályázat lezárásáig
kell megküldeni.
VII. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A pályázatot és a jelentkezési űrlapot a község honlapján tesszük közzé, ahol
láthatóak és elérhetőek a pályázat tartamának idején.
A kiírt pályázat szerinti projektum társfinanszírozásáról szóló határozatot közzé
tesszük a község honlapján, a www.zenta-senta.co.rs címen és megküldjük minden
pályázati résztvevőnek elektronikus formában.
A pályázati anyagot nem térítjük vissza.
A jelentkezéseket, amelyek az előirányozott határidőn kívül érkeznek, hibás
formanyomtatványon, nem vesszük figyelembe.
A jelentkezéseket a következő címre kell küldeni: Zenta község, Községi Közigazgatási
Hivatal, Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály, 24400 Zenta, Fő tér
1. szám, a megjelöléssel: nyilvános tájékoztatás területén a médium tartalmú gyártási
projektumok társfinanszírozására kiírt pályázatra. Kiegészítő információkat
munkanapokon 8,00 órától 14,00 óráig lehet kapni a 024/655-428-as telefonszámon.
Pásztor Mária
a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

