
A miiveliiddsr6l sz6l6 tdrvdny 76. szakasza (Az SZK Hivatalos K6zld,nye, 72109., l3tl6.6s 30/16. szim -javitis), az eg6sz6ben vary r6szben a Szerb Kd,zt6rsasAg, auton6m tartominy, illetve helyi 6nkormd,nyzati
egys€g kdlts6gvetes6b6l tamogatott miivekid6si projektek kivitasa6sr{nak mdrc6ir6l, ism6rveir6l 6s mOalarOt
sz6l6 kormanyrendelet 2. szakasza (Az SZK Hivatalos Kiizl<inye, 105/16. sz.) 6s Magyarkanizsa k6zs6g
alapszzbi ya.Tl. szakasza (Magyarkanizsa Kozs6g Hivatalos Lapj4 1/18. - erys6ges Lerkezetbe foglaii
szdveg) alapjin, a magyarkanizsai kdzs6gi 2018. 6vi kdlts6gvet6sr6l sz6l6 rendelettel (Magyarkanizsa K6-
zs6g Hivatalos Lapja, 19l17. sz.) iisszhangban a maryarkanizsai polgirmester

meghirdeti az alibbi

NYiLT PALY AZAToT
MTTVEL6DESI PROJEKTEK 2018. EVI TELJES VAGY RfSZTAN,TOCATASAN,{

A mtvel6d6si projekteknek a 2018. 6vi magyarkanizsai kdzs6gi k<ilts6gvet6sb6l val6 teljes vagy
r6sa6mogatisiira odait6lend6 eszk6zdk risszege 2,000.000,00 dindr.

A nyilt piiyizat az akibbi 6gazatok mrivel6d6si projektjeire terjed ki:
'l ) irodalom (alkot6tev6kenys6g, miifordit6s);
2) zene (alkot6tev6kenys6g, elo6llitis, el6ad:is);
3) k6pzo-, ipar-, vizudlis miiv6szet, formatervezes 6s 6pit6mfviszet;
4) szinmiivdszet (szinjritsziis, e166llitris, el6adis);
5) miiv6szi tinc - klasszikus balett, ndptinc, modemt6nc (alkot6tev6kenys6g, el6rillitris, el6ad6s);
6) filmmiiv6szet 6s m6s audiovizu6lis alkot6tev6kenys6g;
7) filmmiiv6szethez 6s mis audiovizurilis alkot6tev6kenys6ghez k6t6d6 rendezv6nyek;
8) digit6lis 6s multimedi6lis alkot6tev6kenysdg;
9) egyib m[ivel6d6si program 6s tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcamiiv6szet stb.) kivitelezdse.

Pfilyhzni jogosultak: mi.ivel<id6si tev6kenys6g gyakorlis6ra bejegyzett int6zm6nyek, miivel6d6si 6s
egy6b egyesi.iletek, maginszemdlyek (miivdszek, mfivet<id6si munkatiirsak, illetve szakemberek), valamint
egy6b miivelod6si szereplok, kiv6ve a Magyarkanizsa ktizs6g alapitotta 6s a miivel6d6srdl sz6l6 tiirv6ny
74. szakaszinak megfelel6 t6mogatdsban r6szesiil6 miivel6d6si int6zm6nyek

A magyarkanizsai k6zs6gi kolts6gvet6sb6l teljes vagy r6szrimogatrisban r6szesitendS projehek kiv{-
laszt{sinak ism6rveit es m6djdt az egdsz6ben vary r6szben a Szerb K<izuirsasrig, auton6m tartomiiny, illet-
ve helyi 0nkorm6nyzati egys6g k0lts6gvetds6b6l t6mogatoft miivel6d6si projektek kivrilasaisrinak m€ic6irol,
ism6rveir6l 6s m6djrir6l sz616 korminyrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Kdzldnye, 105/16. sz.) hat6-
rozzz meg.

A nyilt prilyazatra bejelentett projektek 6rtdkel6s6hez alapul szolgril6 m6rc6k:
l) a projekt mennyire 611 dsszhangban a miivel6d6si kciz6rdekkel, valamint a pilyioat c6ljaival 6s prio-

ritisaival;
2) a projekt szinvonala 6s tartalmi fjdonsiga;
3) a projekt megval6sit6s6hoz sztiks6ges kapacitrisok, nevezetesen:

- a szakmai, illewe miiv6szi kapacitrisok;

- a n6lkiil6zhetetlen er6forr5sok;
4) p6nzi.igyi terv: kidolgozottsig, a projekt tevdkenysdgi terv6vel val6 erybehangoltsiiga, gazdas6gos-

s6g 6s minel titbb penzforris bevonisa;
5) a projekt 6ltal a k6zdss6g mrivel6disi 6let6nek min<is6g6re gyakorolt hatris foka.

A hiinyos 6s k6sve be6rkezett, valamint a nyih peryilzar felt6teleinek eleget nem tevS jelentkezdseket a
kiiro nem fogja elbinilni.

Olyan egyszeri Projekteket, amelyeket Magyarkanizsa kdzsdg valamety kor6bbi prilyrizatrin miir tiimoga-
tott, a kiir6 nem fog elbirilni.

A projekt lebonyolitisinak hatrirideje 2019. 02. 28,
A magyarkanizsai dnkorm6nyzat hivatalos vil6ghil5s honlapjriLr6l letdlthet6k a nyitt p6lyizaton val6

r6szY6tel formanyomtatvinyai :

- a pilyizati jelentkez6si adatlap;

- a projekt megval6sit6sar6l sz616 jelent6s nyomtatv6nya.



A pityizati jelentkez6s formanyomtatv{nyihoz csatolni kell:_

l. 
-A 

;ely6z6 kil6t6nek igazoldsit (illet6kes szervn6l val6 jeryz6kbe v6tel okmanya);

2. MagdLnszem6ty esetdn: szakmai itn6letrajzot;

3. A projekt r6szletesen kidolgozott ismertetes6t;

4. Partnirs6g 6s egriittmiikOdds igazoles6t (szerz6d6s, megillapodris stb');

5. A projektben r6ia vev6k n6vsor6t €s legalibb eryiktik szakmai 6letajzlt;
6. R6szletesen kidolgozott kOlts6gvet6st;

7. Tov6bbi k6p- ds hlngftilv6tele-ket koribbi projektek6l (ha van olyan), valamint t pirlyiuatra benyij'
toft projektrol.

Kiiltinkdvetelm6nY:
- fi"JOt.raLuoys6g eset€n be kell nytjtani egr aj6nList vagy recenzi6t 6s az el6rhet6s6g6t annak, aki-

t5l az ajinlis vagy recenzi6 sz6.Lrmazik;

- Film- 6s szinmiiveszeti alkot6tev6kenys6g eset6n be kell nyujtani a forgato-, illewe szdvegktinyvet;

- Rendezv6ny es fesztivil eset6n be kell nyrijtani a r6szletes miisort 6s a fiill6p6k n6vsorat;

- Kulturalis csere 6s nemzetkiizi egyiittmiikodes esetdn meghiv6levelet kell benyujtani.

Csak azok a ielentkezdsek vehetok figyelembe, amelyek postai fiton 6rkemek meg a k6vetkez6 cimre:

MAcyARKANIZSA KOZSEG, FO iER l. 24420 MAGYARKANZSA - ezzel a megjeldl6ssel:

,,P6lyrizat 201 8. 6vi miivel6d6si projektek (r6sz)timogatdsira".

A nyilt pitlydzat 2018' mircius 26-6t61 2018. riprilis 24-6ig 6rv6nyes'

A pely6zati anyag nem jtir vissza.

A nyilt p lyiuat eredm6nyeit a magyarkanizsai dnkorm6nyzat a vil6gh6l6s honlapjin (www kanjiza.rs)

legk6s6bb a pily6zat lejrirtit k0vet6 60. napon teszi kozze.

Hiinltalan a jelentkezes, hn teflalrr,azza:

1) a szabilyosan kittiltott is hitelesitett jelentkezdsi adatlapot;

2) a projekt reszletes ismertetds6t;

3j a proJekt r6szletesen kidolgozott ktiltsegvet6s6t;

$ ^ 
patyera, illewe a projekiet megval6sii6 szakmai, illetve mffvdszi teljesitrn6ny6nek adatait;

5) valamint a pilyazat sztiveg6ben nevesitett ttibbi okminyt.

Tov6bbi felviligosirls a 064-806-2073-as telefonon kaphat6. Kapcsolattart6: Nyilas Leonov Anita.

Szerb Kciairsasig
Vajdasig Auton6m Taftomeny
Maryarkanizsa k<izs6g

Magyarkanizsai polgiirmester
Iktat6szim: 400 - l2'1 120 | 8-l I A
Kelt: 2018. 03. 26.
Magyarkanizsa
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