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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1128.

1129.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet
(VAT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának
2. Bekezdése alapján, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány 2022.
évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2021., 7/2022. és 37/2022. szám - pótköltségvetés) 11.
szakaszával, valamint A nemek egyenjogúságáról szóló törvény (Az
SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. szám) 11. szakasza 1. bekezdésének
2. pontjával összhangban, a Tartományi Kormány 2022. szeptember
14-én megtartott ülésén

A Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet statútumának (VAT Hivatalos Lapja, 17/2005. szám) 17. szakasza 6.
bekezdésének alapján, valamint a Nemek egyenjogúságáról szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. szám) 13. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontjával és A Szerb Köztársasági tervezési rendszeréről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2018. szám) 10.,
18. és 19. szakaszával összhangban, a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet Igazgatóbizottsága

HATÁROZATOT
HOZOTT
A NŐK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL A VAJDASÁG
AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN ÉLŐ CSALÁDOK
RÉSZÉRE INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSÁRA
VONATKOZÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK
ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
A nők helyzetének javítása céljából a Vajdaság Autonóm Tartomány
területén élő családok részére ingatlanvásárlási támogatására vonatkozó vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló határozat (VAT
Hivatalos Lapja, 6/2022. Szám) 3. szakaszának 2. bekezdésében a
„21.000.000,00” szám a „40.800.000,00” számra cserélődik.
2. szakasz
Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI KORMÁNY
127 Szám: 553-172/2022
Újvidék, 2022. szeptember 14.

SZABÁLYZATOT
HOZ
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA A HELYI AKCIÓTERVEK
KIDOLGOZÁSÁNAK ÉS A HELYI AKCIÓTERVEKBEN
A NEMI EGYENJOGÚSÁG ELŐMOZDÍTÁSÁRA
IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ VISSZA NEM
TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSÁRÓL
ÉS MÉRCÉIRŐL
A jelen Szabályzatban használt kifejezések, amelyeknek nemi jelentésük van, nyelvtani férfinemben kifejezve, annak a személynek a
természetes női és férfi nemét jelentik, akire vonatkoznak.
1. szakasz
Jelen Szabályzat meghatározza Vajdaság AT költségvetéséből a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatok számára történő vissza nem
térítendő eszközök odaítélésének eljárását és mércéit (a továbbiakban: eszközök) a nemi egyenjogúság előmozdítására vonatkozó helyi akciótervek
kidolgozásának és a helyi akciótervekben a nemi egyenjogúság előmozdítására irányuló tevékenységek megvalósításának finanszírozása tekintetében.
2. szakasz

Igor Mirović, s. k.
a Tartományi Kormány
ELNÖKE

A helyi önkormányzatoknak odaítélendő eszközök összege
6.500.000,00 dinár, amelyet a Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. évi
költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2021. és 7/2022. szám) biztosít.
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Az említett rendeltetést szolgáló eszközöket a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet 2022. évi pénzügyi terve és éves
munkaprogramja (44/2022. szám) irányozza elő.
3. szakasz
A jelen Szabályzat 2. szakaszában szereplő eszközök a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatoknak vannak előirányozva, a
nemi egyenjogúság előmozdításának tárgykörében megvalósuló alábbi tevékenységekre:
- A nemi egyenjogúság fejlesztésére irányuló helyi akcióterv kidolgozásának finanszírozása,
- A hatályos helyi akciótervben szereplő tevékenységek megvalósításának finanszírozása.
4. szakasz
A pénzeszközök odaítélését a Vajdaság autonóm tartományi helyi
önkormányzatok számára a helyi akciótervek kidolgozásának és a helyi
akciótervekben a nemi egyenjogúság előmozdítására irányuló tevékenységek megvalósításának finanszírozására vonatkozó vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló pályázat (a továbbiakban: pályázat) útján
kell lebonyolítani, melyet az Intézet hirdet meg évente legalább egyszer.
A pályázatot közzé kell tenni a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában és az Intézet honlapján: https://ravnopravnost.org.rs/
javni-konkursi/.
A pályázati kérelmek benyújtásának határideje nem lehet rövidebb
a pályázat meghirdetésének napjától számított 15 napnál.
5. szakasz
A jelen Szabályzat 4. szakaszában szereplő pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat meghirdetésének alapjául szolgáló jogi aktus adatait, a pályázat tárgyát, a pályázat keretében elkülönített pénzeszközök
teljes összegét, a pályázat céljait, a pályázaton részt vevők lehetséges
körét, a pályázati kérelmek benyújtásának módját és határidejét, a pályázati kérelmek értékelésének mércéit és követelményeit, a kérelemmel együtt benyújtandó kötelező dokumentációt és a pályázat lebonyolítása szempontjából jelentős egyéb adatokat.
A pályázat tartalmazhat adatokat a helyi önkormányzatok számára
pályázat útján odaítélendő pénzeszközök maximális összegéről, valamint a helyi önkormányzatok által a pályázati kiírásra benyújtható
kérelmek számáról.
6. szakasz

2022. szeptember 14.

• Bizonyíték a nemi egyenjogúsággal foglalkozó testület egyikének létrehozásáról (bizottság, tanács, nemi egyenjogúsággal
megbízott személy) – amennyiben jogilag létrejött,
• Átirat, amely kifejezi a helyi önkormányzatnak a nemi egyenjogúság fejlesztését és a javasolt tevékenységek megvalósítását szolgáló HAT kidolgozása iránti érdeklődését, melyet a polgármesternek/a helyi önkormányzat elnökének vagy a polgármester helyettesének/a helyi önkormányzat elnöke helyettesének kell aláírnia.
Az átiratnak, a nemi egyenjogúsági testület irányába, egyértelműen ki kell fejezni a helyi önkormányzat érdeklődését és támogatását a javasolt tevékenységek megvalósításának vonatkozásában.
A helyi akciótervekben a nemi egyenjogúság előmozdítására irányuló tevékenységek megvalósításának finanszírozására vonatkozó pályázat tekintetében az alábbi kötelező dokumentumokat kell mellékelni:
• Kitöltött pályázati formanyomtatvány,
• A nemi egyenjogúságra vonatkozó helyi akcióterv,
• Átirat, amely kifejezi a helyi önkormányzatnak a javasolt tevékenységek megvalósítása iránti érdeklődését, illetve melyet a polgármesternek/a helyi önkormányzat elnökének vagy a polgármester
helyettesének/a helyi önkormányzat elnöke helyettesének kell aláírnia. Az átiratnak, a nemi egyenjogúsági testület irányába, egyértelműen ki kell fejezni a helyi önkormányzat érdeklődését és támogatását a javasolt tevékenységek megvalósításának vonatkozásában.
7. szakasz
A késedelmesen benyújtott, a hiányos és a szabálytalanul kitöltött
kérelmeket, a jogosulatlan személyek által benyújtott kérelmeket,
azon kérelmeket, amelyek nem az adott formanyomtatványon lettek
benyújtva, a kérelmeket, melyekben a megállapítottnál magasabb ös�szeget kérelmeznek, illetve az olyan kérelmeket, amelyek nem képezik
a pályázat tárgyát, nem veszik figyelembe.
Azon pályázók kérelmét, akik az előző időszakban pénzeszközökben részesültek, de akik a szerződéses határidőn belül nem nyújtottak be jelentést
a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról, nem veszik figyelembe.
8. szakasz
A pályázati eljárást a Kérelmek Értékelésével Foglalkozó Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) folytatja le, amelyet az Intézet igazgatója
határozattal nevez ki.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett Bizottságnak elnöke és két
tagja van. A Bizottság első ülésen megválasztja a Bizottság elnökét, aki
koordinálja a Bizottság munkáját és vezeti az üléseket. A Bizottság teljes
összetételében dolgozik és dönt, illetve munkájáról jegyzőkönyvet vezet.
A Bizottság a tagok teljes létszámának többségével hozza meg döntéseit.

A pályázati kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek tartalmát az Intézet határozza meg és az Intézet honlapján kerül
közzétételre: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/.

A Bizottság tagjai nyilatkozatot írnak alá, amellyel igazolják, hogy
a kérdéses pályázattal nem állnak érdekellentétben. Ha a pályázati eljárás során kiderül, hogy összeférhetetlenség állhat fenn, a Bizottság
tagjai erről haladéktalanul tájékoztatják az Intézet igazgatóját.

A nemi egyenjogúság fejlesztésére irányuló helyi akcióterv kidolgozásának finanszírozása vonatkozó pályázat tekintetében az alábbi
kötelező dokumentumokat kell mellékelni:

9. szakasz

• Kitöltött pályázati formanyomtatvány,

A Bizottság a beérkezett pályázati kérelmeket megfelelő számú
pont odaítélésével bírálja el és értékeli, az alábbi mércék szerint:

• A megvalósítás területéhez kapcsolódó tevékenység, illetve munkák és programok referenciái szerint:
A projekttartalmak összehangoltsága a pályázat tárgyával és céljaival
Pontosan megfogalmazott és összefüggő projektcélok, tevékenységek és eredmények, valamint azok összehangoltsága a
megvalósításra előirányzott időkerettel

10
20

A projekt megvalósításába közvetlenül bevont partnerek/felhasználók száma

10

A Nemi Egyenjogúsági Testület helyi szintű bevonása

20

• Azon célok szerint, amelyek a projekttevékenységek megvalósításával érhetők el
Hozzájárul az esélyegyenlőség politikája/HAT által előirányozott tárgykörökben a helyi környezetben élő nők és férfiak
helyzete előmozdításának szintjéhez
Hozzájárulás a nemi egyenjogúság fejlesztése normatív és egyéb stratégiai kerete alkalmazásának szintéjhez

10
10
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• A költségvetés gazdaságossága alapján
A költségvetés összehangoltsága a tervezett tevékenységekkel

10

A projekt társfinanszírozásának megléte

10

Összesen:

100 pont

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy a résztvevőktől további hitelesítési forrásokat kérjen.
10. szakasz
A Bizottság a jelen Szabályzat 9. szakaszában foglalt mércék alkalmazásával megállapítja a résztvevők kérelmeinek értékelési és rangsorolási listáját az eszközök mértékének javaslatával, a pályázatok
benyújtásának lejártát követő 60 napos határidőn belül.
11. szakasz
Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot az Intézet igazgatója hozza
meg, a költségvetés fizetőképességi lehetőségeivel összhangban, a pályázaton résztvevők kérelmei értékelési és rangsorolási listájának megküldésétől
számított 30 napon belül, az Intézet igazgatóbizottságának jóváhagyásával.

1130.
A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalatról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 53/2016. és 8/2019.
szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja és az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat alapszabályának
28. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja alapján, a Vode Vojvodine
Vízgazdálkodási Közvállalat felügyelőbizottsága, 2022. július 28-án
megtartott 1. ülésén

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett Határozat az Intézet honlapján kerül közzétételre: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

HATÁROZATOT
HOZOTT
A GAZDASÁGI HALÁSZATI ÉS A „KUTTYOGATÁSSAL”
TÖRTÉNŐ HORGÁSZATI ENGEDÉLYEK 2023. ÉVI
ÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

12. szakasz

1. szakasz

Az Intézet és a helyi önkormányzat olyan szerződést kötnek, amely
szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait, kötelezettségeit és felelősségét, különösképpen: a pályázat tárgyát, a megvalósítás határidejét és az elkülönített eszközök összegét.

Az alábbi összegekben határozzák meg a Szerémség – Duna folyó
1297 km – 1233 km közti szakasz, melynek használója az újvidéki
székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat, a gazdasági
halászati és a „kutyoggatással” történő horgászati engedélyek 2023.
évi értékét:

13. szakasz
A pályázat útján odaítélt eszközöket a helyi önkormányzat számlájára utalják. Az átutalt pénzeszközöket kizárólag arra a rendeltetésekre használhatják fel, amelyre odaítélték őket. Az eszközfelhasználók
kötelesek a fel nem használt eszközöket visszautalni.
Az Intézet fenntartja a jogot, hogy a pályázat szövegében meghatározza
a finanszírozásra kerülő elfogadható, illetve nem megengedett költségeket.
14. szakasz

gazdasági halászatra vonatkozó éves engedély . . . . . . . .
120.000,00 dinár
„kutyoggatásra” vonatkozó éves engedély . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 30.000,00 dinár.
2. szakasz
A gazdasági halászat feltételeit és módját, valamint a gazdasági
halászati engedélyek fizetési feltételeit az engedélyek tulajdonosaival
megkötött egyéni szerződések szabályozzák.

A pályázat szerinti eszközfelhasználók kötelesek a tevékenységek
megvalósítását követően az Intézetnek leíró és pénzügyi jelentést benyújtani az említettek megvalósításáról és az eszközök felhasználásáról,
az Intézet által meghatározott formanyomtatványon, a tevékenység megvalósítására meghatározott határidőt követő 15 napos határidőn belül.

Jelen határozat végrehajtásáról a Fejlesztési Ágazat Halászati Szolgálata gondoskodik.

15. szakasz

4. szakasz

Az eszközfelhasználók kötelesek a pályázat által finanszírozott
minden nyilvános publikációban, illetve a tevékenységekről, intézkedésekről és programokról szóló minden egyes hirdetményben kiemelni, hogy az Intézet részt vett a finanszírozásukban.
16. szakasz
Jelen Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.
A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ
TARTOMÁNYI INTÉZET
Szám: 788/2022
Dátum: 2022. szeptember 12.

3. szakasz

Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, valamint a
halállomány védelmével és használatával kapcsolatos ügyekben illetékes miniszter jóváhagyását követően kerül közzétételre.
Újvidéken,
Szám: V-73/64
Keltezés: 2022. július 28.

mgr. Fehér László, s. k.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
ELNÖKE

Аleksandar Jovanović
AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG
ELNÖKE

MEGJEGYZÉS:
A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014.,
29/2017 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában
nem tesszük közzé a Külön részt.
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TAR TALO M
Sorszám

Tárgy

Oldal

ÁLTALÁNOS RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
1128. Határozat a nők helyzetének javítása céljából a Vajdaság Autonóm Tartomány területén élő családok részére
ingatlanvásárlási támogatására vonatkozó vissza nem
térítendő eszközök odaítéléséről szóló határozat módosítása

1105

A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ
TARTOMÁNYI INTÉZET
1129. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatok számára a helyi akciótervek kidolgozásának
és a helyi akciótervekben a nemi egyenjogúság előmozdítására irányuló tevékenységek megvalósításának
finanszírozására vonatkozó vissza nem térítendő eszközök odaítélésének eljárásáról és mércéiről

1105

VODE VOJVODINE VGKV
1130. Határozat a gazdasági halászati és a „kuttyogatással”
történő horgászati engedélyek 2023. évi értékének megállapításáról
KÜLÖN RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
1131. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi– nemzeti közösségi megbízott altitkári tisztségben végzett munka megszűnéséről
1132. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi– nemzeti közösségi megbízott altitkár tisztségbe helyezéséről
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1133. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és
nemi egyenjogúsági megbízott segédtitkári tisztségben
végzett munka megszűnéséről
1134. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és
nemi egyenjogúsági megbízott segédtitkár tisztségbe
helyezéséről
1135. Határozat a tartományi településrendezési és környezetvédelmi megbízott segédtitkári tisztségben végzett
munka megszűnéséről
1136. Határozat a Vajdasági Szív- és Érrendszeri Betegségek
Intézete statútumának jóváhagyásáról
1137. Határozat a Vajdasági Onkológiai Intézet statútumának
jóváhagyásáról
1138. Határozat a Vajdasági Tüdőbeteg Gondozó Intézet statútumának jóváhagyásáról
1139. Határozat a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai
Diákotthon igazgatója megbízatásának megszűnéséről
1140. Határozat a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai
Diákotthon igazgatójának kinevezéséről
1141. Határozat a törökkanizsai Sveti Vračevi Pszichiátriai
Szakkórház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak
felmentéséről
1142. Határozat a törökkanizsai Sveti Vračevi Pszichiátriai
Szakkórház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak
kinevezéséről
1143. Határozat a törökkanizsai Sveti Vračevi Pszichiátriai
Szakkórház felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak
felmentéséről
1144. Határozat a törökkanizsai Sveti Vračevi Pszichiátriai
Szakkórház felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak
kinevezéséről
1145. Határozat a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
1146. Határozat a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
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1147. Határozat a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
1148. Határozat a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
1149. Határozat a Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény igazgatója kinevezésére vonatkozó pályázat kiírásának előzetes jóváhagyásáról
1150. Határozat a palicsi Palics Park Kft. 2022. évi működési
programja módosítási és kiegészítési programjának jóváhagyásáról
1151. 401-303/2022-14. számú határozat az eszközök folyó
költségvetési tartalékeszközökbe történő átviteléről
1152. 401-73/2022-139. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
1153. 401-73/2022-140. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
1154. 401-73/2022-141. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
1155. 401-73/2022-142. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
1156. 401-73/2022-143. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI,
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG
1157. Határozat a Román nyelv 3. című, általános iskolai harmadik osztályos tankönyvkészlet román nyelvű kézirata kiadásának és használatának jóváhagyásáról
1158. Határozat a Számítástechnika és Informatika 2. című,
gimnáziumi második osztályos tankönyv szlovák nyelvű kézirata kiadásának és használatának jóváhagyásáról
HIRDETŐ RÉSZ
TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI,
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG
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1160. Pályázat az alap- és középfokú oktatás nevelési-oktatási
folyamata minőségének előmozdítását segítő projektek
finanszírozására és társfinanszírozására - a Vajdaság
autonóm tartományi általános és középiskolák tehetséges diákjainak 2022. évi andrevljei képzésen való részvételük, valamint a szakmunkatársak alkalmazásának
költségeire vonatkozóan
1161. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi alap- és középfokú oktatási és nevelési intézmények szükségleteire szolgáló műszaki dokumentáció kidolgozásának
2022. évi finanszírozására és társfinanszírozására
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI
TITKÁRSÁG
1162. Pályázat vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről a
művészi és régi foglalkozásoknak, vagy háziipari foglalkozásoknak tekintett tevékenységek fejlesztésében
és revitalizálásában érdekelt vállalkozók, mikro- és kis
jogi személyek 2022. évi támogatására
TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI,
RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI
ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG
1163. Pályázat vissza nem térítendő pénzeszközök odaítélésére a Vajdaság autonóm tartományi régiófejlesztés
területén működő akkreditált fejlesztési ügynökségek
támogatási programja révén
A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ
TARTOMÁNYI INTÉZET
1164. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatok számára a helyi akciótervek kidolgozásának
és a helyi akciótervekben a nemi egyenjogúság előmozdítására irányuló tevékenységek megvalósításának
finanszírozására vonatkozó vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről

1159. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak az általános- és középiskolai oktatás-nevelés terén kifejtett tevékenységeinek,
programjainak és projektjeinek 2022. évi finanszírozására és társfinanszírozására – tesztek és feladványok
kisebbségi nyelveken való előkészítésének és kidolgozásának pénzbeli támogatása
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