
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
a 2019-as Szegedi Ifjúsági Napok Civil Falujában történő megjelenésre 
 
 
A pályázat kiírója és lebonyolítója: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (6721 Szeged, Felső 
Tisza-part 2.) 
 
A pályázat célja: civil szervezetek, informális csoportok és a civil társadalommal együttműködő intézmények 
(kivéve: politikai pártok és azok ifjúsági tagozatai) 2019-es SZIN fesztiválon történő részvételének támogatása, a 
fesztiválozók megismertetése az aktuális civil tevékenységekkel. A 2019-es Civil Falu szeretne kapcsolódni a 
„Szeged 300” rendezvénysorozathoz (https://szeged.hu/szeged300), ezért a projektek kidolgozásánál ezt is 
vegyék figyelembe. 
 
A pályázat tartalmi elemei: 2019-ben a Kiíró olyan részletesen kidolgozott tevékenységeket vár, amely elsősorban 
a 13-29 éves korosztályt célozzák meg, magas színvonalú, innovatív, a pályázó szervezet bemutatkozásán túl a 
fesztiválozók aktivitását növelik, a látogatók minél szélesebb körű bevonását igyekszik elérni, valamint a „Szeged 
300” programsorozathoz is kapcsolódó elemmel is kiegészül. 
Pályázni csak a fesztivál teljes idejére lehet, 2019. 08. 28-31. közötti időszakban, minden nap 12-19 óra között 
biztosított aktivitásokkal. A pályázat kiírója 9 négyzetméternyi területet, szervezetenként egy sörpad garnitúrát, 
térítésmentesen 2 db bérletet, valamint 8 db napi belépőjegyet és áramvételi lehetőséget tud biztosítani.  
(Kérjük, hogy a Pályázók olyan projekteket nyújtsanak be, melyek ezzel a belépőszámmal és az általunk kínált 
lehetőségekkel megvalósíthatók!) 
 
A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a megjelenők számát maximalizálja a területi korlátok miatt. Ezen 
pályázat keretében 35 db szervezet kaphat lehetőséget a fesztiválon való megjelenésre. 
 
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek magas színvonalú szakmai 
programot bonyolítanak le. 
 
Értékelési szempontok: 
 

 A pályázó szervezet részletes bemutatkozása 

 A projekt koncepciójának megalapozottsága, az ütemezés realitása 

 A napi program mennyire kapcsolódik a projekt célkitűzéseihez 

 Innováció, új gondolatok, projektelemek 

 A program mennyire biztosítja a fesztiválozók minél szélesebb körű bevonását  

 Illeszkedik-e a projekt a „Szeged 300” programsorozathoz 

 Ellenőrizhetőség, a program átláthatósága, a résztvevők létszámának a megalapozottsága  
 
A pályázat benyújtásával a szervezetek vállalják, hogy a Civil Falu szervezési munkálataiba aktívan 
bekapcsolódnak. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és módja:  
 
Pályázni csak online lehet, a pályázat űrlap elérhető ezen a linken: https://forms.gle/VbrVy6dyAZpfiZu16 
 
A pályázati űrlapot 2019. június 30-án 23:59-ig várjuk. Ezt az időpontot követően a rendszer lezár. A határidő 
lejártát követően pályázat benyújtására nincs lehetőség.  
 
A nyertes pályázókkal a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. megállapodást köt, amely 
tartalmazza a fesztiválon történő részvétellel, a technikai eszközök biztosításával, a munkamegosztással és a 
tevékenységekkel kapcsolatos feltételeket. A nyertes pályázóktól 5.000,- Ft regisztrációs díj befizetését kérjük. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20. 
 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az info@civilfalu.hu e-mail címen. 

https://szeged.hu/szeged300

