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Magyarkanizsa

A mrivelodesrol sz6l6 tcirvdny 76. szakasza (Az SZK Hivatalos Kozlonye,7212009., 1312016. es

3012016. sz6m - javit6s .6s 612020 ), az egeszeben vagy rdszben a Szerb Koztrirsasrig, auton6m tartomiiny.

illetve lrelyi onkonndnyzati egys6g kolts6gvet6s6bol t6mogatott mtivelod6si projektek kiv6lasztdsilnak m6r-

ceirol, ismerveirol 6s m6djrir6l sz6l6 korm6nyrendelet 2. szakasza (Az SZK Hivatalos Kozlcinye, 10512016'

es 11212017. sz.) 6s Magyarkanizsa kozs6g alapszabtiya 67. szakasza (Magyarkanizsa Kozs6g Hivatalos

Lapja,2l2O2O. sz.-egyseges szerkezetbe foglalt szoveg) alapj6n, a magyarkanizsai kozsdgi 2021. dvi kdlts6g-

vet6sr6l sz6l6 rendelettel (Magyarkanizsa Kozsdg Hivatalos Lapja,3212020. sz. es9l202l) osszhangban a

magyarkan izsai polg6rmester

meghirdeti az al6bbi

II NYiLT PATV I,ZATOT
NAUVN,I6DESI PROJEKT EK 2OLI.EVI TELJES VAGY RESZTAMOGATASARA

A magyarkanizsai kozsdgi koltsdgvetdsbol 900.000,00 din6r osszegii tiimogat6st szrinnak a miivelodesi

szervezetek programjainak 6s projektjeinek frnanszirozasiraa202l.6vi II. nyiltpdlydzat kereteben.

El6nyt 6lveznek azok a phlyi.zilk, akik nagyobb l6tszfmri rendezv6nyek megtartisira vo-

natkoz6 projektumokat nyrijtanak be.

A nyflt piiyizat azalAbbi lgazatok mtivelod6si projektjeire terjed ki:
I ) irodalom (alkot6tevdkenysdg, miifbrdit6s);
2) zene (alkot6tevdkenys69, elo6llit6s, eload6s);

3) k6pzo-, ipar-, vizuiilis miiv6szet, formatervezds 6s dpitomiivdszet;
4) szinm riveszet (szinj 6tsz6s, elo6l I f t6s, eloadris);

5) mLiv6szi t6nc - klasszikus balett, ndpt6nc, modernt6nc (alkot6tev6kenys6g, elorillitds, eloadas);

6) fi lrnmriveszet 6s mirs audiovizu6lis alkot6tev6kenyseg;
7) filrnrnriveszethez 6s m6s audiovizu6lis alkot6tevekenys6ghez kotodo rendezvenyek;
8) digit6lis 6s multimedi6lis alkot6tevdkenyseg;
9) egydb miivelodesi program es tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcamtiv6szet stb.) kivitelezese.
Prilyrizni jogosultak:

- Magyarkanizsa kozseg teriileten sz6khellyel rendelkezo rnrivelodesi intezmenyek, kiv6telt k6peznek

azok a mrivelod6si int6zrnerryek melyek alapitoja Magyarkanizsa kozs6g,

- Magyarkanizsa kozseg tertilet6n rntivel6d6si terijletre bejegyzett m[ivelod6si 6s m6s egyestiletek,

- mag6nszem6lyek (mtiveszek, szakmunkatarsak, azaz mriveloddsi szakertok, akiknek st6tusilt a tcir-
vdnynek megf-eleloen hatirozttk meg), akik projektjeiket Magyarkanizsa kozsdgben bejegyzelt intezm6-
nyekkel, egyesii letekke I 6s szervezetekkel egyiittmii kodve val6sitj5k meg

- valamint nrrivelod6s teriileterr tevdkenykedo m6s alanyok, kiknek Magyarkanizsa kdzsdg teriiletdn van
a szekhelye, illetve tart6zkoddsi helye.

A rnagyarkanizsai kdzsdgi koltsegvetdsb6l teljes vagy reszt6rnogatiiLsban rdszesitend6 projektek kivri-
lasztrisrinak ism6rveit 6s m6djrit az egdszeben vagy r6szben a Szerb Kozt6rsas6g, autonom tarlom6ny, illet-
ve helyi 6nkorrn6nyzati egyseg kolts6gvetes6bol t6mogatott mrivel6d6si projektek kiv6lasztAsiinak rndrc6irol,
ism6rveirol 6s rn6djrir6l szo16 korm6nyrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Kdzlonye, 105/16. ds
I l2l20l7 . sz.) hatarozza meg.

A nyilt pAlydzatra bejelentett projektek ertekelesehez alapul szolg6lo m6rc6k:
l) a pro.iekt nrennyire iill osszharrgban a mtiveloddsi kozerdekkel, valamint apAlydzat c6ljaival ds prio-

ritiisaival:



2) a projekt szinvonala 6s tartalmi irjdonsriga;
3) a projekt megval6sitrisilhoz sziiksdges kapacit6sok, nevezetesen:

- a szakmai, illetve mfiv6szi kapacit6sok;

- a ndlkti ldzhetetlen eroforrilsok;
4) p6nziigyi terv: kidolgozotts6g, a projekt tevdkenysdgi tervdvel val6 egybehangolts6ga, gazdasdgos-

srig 6s min6l tobb p6nzforr6s bevon6sa;
5) a projekt 5ltal a kozossdg miiveloddsi dlet6nek rnin6s6g6re gyakorolt hat6s foka.
A hidnyos 6s kesve bedrkezett, valamint a nyflt p{,lyizal felt6teleinek eleget nem tevo jelentkezdseket a

kiir6 nern fogja elbir6lni.
Olyan egyszeri projekteket, arnelyeket Magyarkanizsa kozs6g valamely kor6bbi piiytrzat6,n m6r t6moga-

tott, a kiir6 nem fog elbfr6lni.
A projekt lebonyolitdsrinak hat6rideje 2022. 02. 28.
A magyarkanizsai cinkormanyzat hivatalos vil6gh6l6s honlapj6r6l letolthetok a nyflt pilyizaton val6

r6szv6tel formanyomtatvinyai :

- a p|lyizati jelentkezesi adatlap;

- a projekt megval6sitilsrir6l sz6l6 jelentes nyomtatvdLnya.
A prilyrizati jelentkez6s formanyomtatvfnyihoz csatolni kell:
l. A projektumjavaslatot 2 pdlddnyban (nyomtatva 6s CD-n),
2. A pdlyiv6 kildtdnek igazol6srit (illet6kes szervn6l va16 jegyzdkbe vdtel okmiinya);
3. Magrinszemdly eset6n: szakmai ondletrajzot;
4. A projekt rdszletesen kidolgozott ismertetdsdt;
5. A projektumban rdsztvevo partnerek alapvet6 adatait (a partnersdgre ds egytittmrikoddsre vonatkoz6

igazol6s, szerzod6s, meg6llapodris stb.);
6. A projektben r6szt vevok szakmai eletrajztt;
7 . Alapszabdlyt (egyesii let. i ntezrneny)
8. Reszletesen kidolgozott kolts6gvetdstl
9. Jelentest a kdrelmezo eddigi mrikod6srol, illetve megva[6sitott projektumokr6l, - tov6bbi kdp- 6s

hangfolveteleket korribbi pro.iektekrol, valamint apdlyinatra beny[r.ftott pro.jektrol.
Kiiltinktivetelm6ny:
- Kiad6tev6kenys6g eset6n be kell nyrijtani egy aj6nkist vagy recenziot es az eldrhetosdgdt annak, aki-

tol az ajinltts vagy recenzio szhrmazik;

- Film- 6s szinmiiv6szeti alkot6tev6kenys6g eset6n be kell nyirjtani a forgat6-, illetve szcivegkonyvet;

- Rendezv6ny 6s fesztivil esetdn be kell nyrijtani a rdszletes mtisort ds a foll6pok ndvsoriit;

- Kultur6lis csere 6s nemzetktizi egyiittmtiktid6s esetdn meghfv6levelet kell benyfjtani.
Kiz616lag azok ajelentkezdsek vehetok figyelembe, amelyek postai fiton megdrkeznek a kcjvetkezo cim-

re: MAGYARKANIZSA KOZSEG, f6 fpn 1,24420 MAGYARKANIZSA - ezzel a megjelolessel: .. Il
Piilyinat a 2021. 6vi mrivelod6si projektek (r6sz)t6mogat6s6ra".

A piiyinati jelentkez6si lap elektronikus vhltozatit a nvo@kanjiza.rs e-mail-cimre is el kell jut-
tatni.
A pdlyizatijelentkezesek 6tad6s6nak hatiridej e: a piiydzatr6l szol6 drtesitesnek a Magyar Sz6 napi-
lapban valo megjelentetdsetol sz6mitott 30 napon beltil.

A pAlyizati anyag nem.j6r vissza.
A nyilt pAlyizat eredmdnyeit a rnagyarkanizsai cinkorntanyzat a vilrighdlos honlapjan www.kan rza.rs

legkdsobb a ptiytrzat lej6rtrit koveto 60. napon teszi kozze.
Hi6nytalan a jelentkez6 s, ha tartalmazza:
l) a szabrilyosan kitoltott ds hitelesftett jelentkez6si adatlapot;
2) a projekt r6szletes ismertetdsdq
3) a projekt reszletesen kidolgozott koltsegvet6s6t;
4) apAlyizo, illetve a projektet megval6sft6 szakmai, illetve miivdsziteljesitm6nydnek adataiq
5) valarnint a pilyivat szoveg6ben nevesitett tobbi okm6ny't.
Tov6bbi felvil6gositds a 0241876 166-os telefonon, lokii 23.7 . kaphat6. Kapcsolattart6: Voros Trini Ani-

ta.
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