A

kdzt6j6koztatasrol 6s m6diumok6l sz6l6 t6rvdny 18. 6s 19. szakasza (Az SZK Hivatalos
Kdzldnye, 83114., 58115. 6s 12116. sz. - hiteles 6rtelmez6s), a Kdz+Ajdkozlat6si kdzdrdeket
drv6nyesit6 projektumok trirstrimogatdsir6l sz6lo szabiiyzat (Az SZK Hivatalos K6zl6nye, l6116.
sz.) a 2018. 6vi magyarkanizsai kdzsdgi kdltsdgvet6sr6l sz6l6 rendelet (Magyarakanizsa Kdzsdg
Hiv. Lapja" 19/17. sz.) 6s a kirzt6jdkoztat6si mddiumtartalmak el<i6llitasrinak 2018. 6vi
t{irstdmogatasa pAlyiuat kiirrisrir6l sz6l6 ddnt6s (szrim: 400-125 /2018-ll{, diitum: 2018. m6rcius
26.) alapjriLn a magyarkanizsai polg6rmester kiirja az al{bbi

PALYAzAToT
kiiztij6koztatdsi m6diumtartalmak el6{llitisdnak 2018, 6vi trirstrimogatisira

I.

AZ ESZKOZOK RENDELTETESE ES OSSZTCB
kdztbjdkoztzlitsi mddiumtartalmak el66llitrisri,nak a 201 8. dvi magyarkanizsai ktizsdgi
kdltsdgvet6sb6l val6 prllyazati Lirstrirnogatisiira szlnt eszkdzdk dsszege 2.810.000,00 dinrilr.

A

Az

elozo bekezdds szerinti eszktiztiket olyan m6diumtartalmak el<i6llitrisrinak trirstrirnogatasrira

kell

odait6lni, amelyek el6segitik:
- a kdzdrdeknek a klnijekoztatas ter6n val6 6rvdnyestil6set 6s el6mozditrlsdt, ktildnds tekintettel a
Magyarkanizsa kdzsdgben dl6 lakoss6g val6sdghri, r6szrehaj kist6l mentes, k6sedelem ndlkiili 6s
teljes kdrii uijdkozlatAsira, az d*orminyzat teriiletdn fennrill6 kultur6lis iinazonoss6g meg6rz6s6re,
az emberi jogok 6s a demok6cia vddelm6re 6s fejleszt6sdre, a szociilis 6s jog6llam el6mozditasfua"
a gyermekek 6s az i!0s6g szabad szemdlyis6gfejl6d6sdre 6s vddelmdre, a miivel<id6si 6s miivdszi
alkot6tev6kenysdg fejlesads6re; az oktatiis fejlesa6s6re, ide6rtve a sajt6mriveltsdget mint az
oktatiisi rendszer szerves r6szdt; a tudomriLny, a sport 6s a mozgaskultura fejlesztdsdre; a kdmyezet
6s az emberi egdszsdg v6delmdre; a mddiumi 6s rijs6gir6i szakszeriis6g 6s egy6b olyan
sajtdtartalmak el6mozditrisriLr4 amelyek el6segitik a lakoss6g kdrdben az 6let minden teriilet6n
ftilmeriiki informici6k 6s tartalmak ininti igdnyek hdtninyos megkiildnbdztet6s ndlkiili kielegit6s6t;
a nemzeti kisebbsdghez tartoz6k anyanyelven tdrt6n6 val6saghii, r6szrehajl6st6l mentes,
kdsedelem n6lkiili 6s teljes ktirii rijdkoaatrisrinak megval6siuis6t, el6mozditiisrit ds minos6gdnek
emel6sdt; a Magyarkanizsa kdzseg tertiletdn 6l<i nemzeti kisebbsdgi lakossilg kultur6lis ds nyelvi
6nazonoss6grinak meg6rzds6t 6s alkot6tevdkenys6g6nek
kdzdlet minden teriiletdn val6

-

a

6sztdnzdset.

II. RESZYETELI JOG
A palyazaton r6sa venni jogosult:
l. a m6diumjegyzdkbe, illewe a Gazdas6gi Jegyz6keket Vezet6 Ugyn6ksegndl a kdadj6koztat si
eszktizdk jegyz6kdbe lb,lvett minden olyan m6dium, amelynek sz6khelye legakibb egy dve
Magyarkanizsa k6zs6g tertilet6n van, illetve az riltala el66llitott programtartalom itt el6rhet6;
2. mddiumtartalom el66lliuisiival foglalkoz6 jogi szemdly, illetve v6llalkoz6, amely/aki becsatolja
annak igazol6s6t, hogy a tarstiimogatand6 mddiumtartalom olyan mddium rdvdn fog megval6sulni,
amelyet ftilvettek a mddiumjegyzdkbe, sz6khelye legal6bb egy dve Magyarkanizsa k6zseg teriilet6n
van, illetve az 6ltala el66llitott pro$amtartalom itt el6rhet6.
Kdzbevdtelb6l tiimogatott l<:aLd6 a p{lydzaton rdsa venni nem jogosult. A pitlyiualon r6sZ venni
nem jogosult az, aki az el<iz6 id6szakban Magyarkanizsa ktizsdgt6l projekt-tri.rsufunogatiisra szint
eszkdzdkben r6szes0lt, de a projektum lebonyoliuisrl.Lr6l kell6 id6ben ds az el6irt form6ban nem
terjesztett be beszritnol6t.

Prilyriz6 csak egy projektummal pitlyivhat Tirbb mddium kiad6ja mddiumonkdnt egy-egy
proj ektummal p6ly azhat.
a projekt6rtdknek legftiljebb a 80%-ara nyrijthat be trl,rst6rnogatrisi igdny,t. Ha a p\lyizb a
foly6 naptiri dvben mar ktiztrirsas6gi, tartomrinyi vagy helyi szinten ktiztrij6koztatiisi projekttiirstrimogatasra sz6nt eszkdzdket vett igdnybe, ugyanazon projektum ter$amogat6s6sitra az adott

A p6lyia6

6vben csak mdg egyszer pAlyiuhat, 6s csak akkora dsszegre, amely a konibban kapott eszkdzdkkel
egytitt a projekt6rt6k 80%-rlt nem haladja meg.

III. A PROJEKTUMOK 6NTtXUfSTNEK MERCEI
A megprilySzatott projektumok 6rt6kel6s6hez alapul szolgil6 m6rc6k:

l. Az el6terjesztett projekttev6kenys6g milyen m6rt6kben alkalmas a kdztdj6koztat6si

6ltal6nos 6rdek 6rv6nyesit6s6re, kiiltintis tekintettel
hivatalos nyelvek haszndlatira:

a

Maryarkanizsa k6zs6g teriilet6n

l.l.

az el6terjesaett projekttevdkenysdg 6s a megval6sitiisiinak ismertetett c6ljai mekkora srillyal
esnek latba a p6l yfuati c6l el6r6s6ben;
1.2. mekkora a val6sziniisdge, hogy az el6terjesztett projekttev6kenys6gek a kittizdtt c6l el6r6s6t
fogjiik eredm6nyezni (annak m6dja alapjdn itdlhet6 meg, ahogyan a tevdkenys6gek 6s c6lok kdzdtti
kapcsolatot kifejtettdk, amilyen pontosak a sikerm6r6s mutat6i, amilyen az el6terjesztett ki6rt6kel6si
m6dszer min<is6ge, a projektcsapat meghat6roz6 tagjainak korrlbbi tapasztalata 6s a piiyintatb
szervezet rlltal meghatarozhat6 egydb t6nyez6k);
1.3. az el6terjesztett kdlts6gek 6s a v6rhat6 eredmdnyek kdztitti viszony milyen m6rtdkben utal arra,
hogy a k6lts6gvet6si eszkdzdk igdnybev6tele a kdzdrdeket a leg6sszenibb m6don drvdnyesitend.
2. A szakmai 6s etikai m6diumszabv6nyok irinti elkiitelezetts6g szavatol6sinak m6rt6ke:
2.1. a pilyinoval szemben az ut6bbi egy 6v sor6n szakmai 6s etikai szabvdnyok megszeg6se miatt
rillami szerv, szabiiyozo vagy dnszab6lyoz6 testiilet r6tt-e ki int6zkeddst;
2.2. arnak bizonyitiisa, hogy a biintetds vagy intdzkedds kiroviisa utdn a piilyi26 olyan
tevdkenysegekhez folyamodott, amelyek szavatoljrik, hogy hasonl6 eset nem fog megismdtl6dni.

A projektumok 6rtdkel6sdnek ktildnleges m6rc6i:
l. a projektum milyen m6rt6kben segiti el<i a Magyarkanizsa ktizs6g tertiletdn 616 lakossig kdrdben
a nemzeti kdzdss6gek nemzeti 6s kulturiilis 6nazonossiigiinak 6s nyelv6nek megorz6s6t;
2. a t€ma id6szenisdge (eur6pai integriici6k, ktimyezetvddelem, komrpci6, szegdnys6g,
gytildletbeszdd, ndpszaporulat stb.);

3. az el6terjesaeft projektum milyen m6rtdkben segiti el6 meghat6rozott trirsadalmi csoportok
(fiatalok, gazdasrigilag 6s szocidlisan veszdlyeaetett tarsadalmi csoportok, n6k, id6skoruak, az
LGBT-ktizriss6gh ez tartoz6k stb.) helyzetdnek 6s egyenjogris6g6nak el6mozditrisdt;
4. milyen mdrt6kben segiti e[6 a projektum a sajt6miivelts6g elSmozdit6s6t;
5. a t6ma eredetis6ge.
A nemzeti kisebbs6ghez tartoz6k t6j6koztatris6nak megval6sitrisara, el6mozditdsdra 6s min6sdg6nek
emel6sdre ininyul6 projektumok 6rt6kel6s6nek kiildnleges mdrcdi:
milyen m6rtdkben segiti el6 az el6terjesztett projektum a Magyarkanizsa kdzsdg tertilet6n dl<i
nemzeti kisebbsdgiek anyanyelvii tij6koztatrishoz val6 jogosultsrigrinak el<imozditis6t;
2. milyen m6rtdkben segiti el6 az el6terjesztett projektum a Magyarkanizsa ktizs6g teriiletdn 6l<i
nemzeti kisebbs6giek alkot6tevdkenysdgdnek a kultur6lis 6s nyelvi 6nazonoss6g ter6n val6
el6mozditrisrit;
3' a t6ma

l

eredetis6ge'

Iv. HATARTDoK

P ly|zni a pitlyiuatnak a magyarkanizsai dnkormAnyzat honlapjan val6 kdzzdtdtelit kdvet5

15

napon beliil lehet.

Az eszkozok odait6l6ser6l legk6s6bb a pilJyi'r:at lezirultit k6vet<i 90 napon beliil kell d6nt6st homi.
A kedvezmdnyezett a projektum befejea6vel, de legk6s6bb 2019. janu6r 15-tig az eszk6zdk
felhasm6lds6r6l k6teles beszirnol6t benyrijtani.

V.DOKUMENTACI6
kitoltve ndgy p6ldrinyban k6teles benytjtani. Az
p
adatlapot
A pirlyta1 a lyazati rdszv6teli
formanyomtatviinya a magyarkanizsai dnkorminyzat honlapjrin 6rhet<i el.
A pdlyriz6nak egy pdldrinyban csatolnia kell az al bbi okmiinyok masolat6t is:

adatlap

l.

a jogi szemdlynek vagy v6llalkoz6nak a Gazdasdgi Jegyzekeket Vezet<i Ugyndksdgn6l val6
bej egyz6sr6l sz6l6 hat6rozat;
2. a m6diumjegyz6kbe, illetve a kdzliljflkoztalasi eszktiz6knek a Gazdasdgi Jegyzdkeket Vezet6
Ugyntiksdgndl vezetett jegyz€k6be val6 bejegyzdsr6l sz6l6 hatArozat;
3. a nidi6- 6s vagy televiz6s miisorsug6rzdsra az Elektromos Mddiumok Szabblyozo Testiilete
r6sz6r6l kiadou engeddly;
4. a m6dium(ok) hitelesitett nyilatkozata/v6llal6sa, hogy a programtartalmat az adott mddium fogia
sugriLromi./kdzz6tenni (kdtelezden csak a televiz6s 6s r6di6s mtisorgyii.rtiisra bejegyzett jogi
szemdlyek 6s viillalkoz6k eset6ben);
5. az el6terjesztett mddiumtartalom kdpi rlbrazol6sa (trayler, lappdldrlny, hangszign6Ll stb.)

vI. TOLHivAS A BIzOTTSAG MUNIN$ABAN VAL6 KOZREMUKODESRE
pityiuat kiinisa eltitt legal6bb h6rom 6wel bejegyzett rijsdgir6i 6s m6diumegyes0leteket a
pitlyiztati ftilhivja hogy javasoljanak tagokat a pilyitz ti bizotts6gba. A bizotts6gi munk6ban
erdekelt sajt6szakembereket is ftilhivja, hogy irrisban keressdk meg a magyarkanizsai
dnkormiinyzatot. A tagieldldshez csatolni kell a jeltilt rdvid dletrajzrit is. Jeldlds a pilyiaat

A

lezirultriig kiildhet6.

vII. ALTALANoS TUDNIVALoK
pirlyiuatot 6s a jelentkezdsi adatlap formanyomtatvdnyrit a magyarkanizsai dnkormilnyzat
hivatalos vilighril6s honlapj6.n €s a helyi trij€koztarisi eszkdzdkben kell kdzzdtenni, ds ofi a pelydzat
teljes id6tartama alatt klthat6nak 6s hozzif6rhet6nek kell lennitik.
A kiirl plrlyizal szerinti projekt+iirstrimogatrisr6l hozott hatarozatot a pilyiu]:ato kdzz{teszi a
magyarkanizsai dnkormdnyzat honlapjrin (!A l&tegjjzaJg, valamint elektronikus form6ban

A

megkiildi minden p6lyria6nak.

A pilyiuzti anyag nem j6r vissza. Nem vehet rdszt a pilyioaton

a hatririd6n tril 6rkezetl vagy rossz
jelentkezds.
palyazati
formanyomtatvrinyon el6terjeszett
A jelentkez6sek cimz6se: Magyarkanizsa kiizs€,g, 24420 Magyarkanizs4 Fd tdr 1, megkiildnbdztet6
jel6l6s:,,Kdztij6koztat6si tarstrimogatrisi pblyiuzt".
Tovribbi fiilvilrigositis hdtktiznap 08.00 ds 14.00 6ra kdziitta0241873-249-es telefonon kaphat6.
Szerb Kdzt6rsasiig
Vaj dasiig Auton6m
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