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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben fogadta el az Ökováros-Ökorégió Programot a
város közép – és hosszú távú fejlesztési stratégiáját, mely a társadalmi-, gazdasági-, ökológiai
fenntarthatóság elvei szerint fogalmazódott meg. Jelen pályázat – a koncepcióhoz illeszkedve - 2016
tavaszán második fordulóban pályázatot hirdet a pécsi általános iskolák részére.
A pályázat célja, támogatni, és elősegíteni a pécsi általános iskolák fenntartható életmód gyakorlati
megvalósításával kapcsolatos fejlesztéseit, tevékenységét. Pécsett az elmúlt években komoly
környezeti nevelési munka folyt. A pécsi általános iskolák a helyi lehetőségekhez mérten a
környezettudatosság jegyében végzik tevékenységüket, legyen szó akár az udvar, akár a belső terek
fejlesztéséről, nevelési tervek összeállításáról, kirándulásokról vagy a pécsi zöld szervezetekkel való
együttműködésről.
Azon általános iskolák, akik már rendelkeznek „Ökoiskola” illetve „Örökös ökoiskola” címmel, vagy
legkésőbb a 2016. tavaszi ökoiskola címpályázat benyújtási határidőig „Ökoiskola” címre pályázatot
nyújtanak be (Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt nyílt címpályázata), jelen pályázatban lehetőséget kapnak,
hogy az ökoiskola kritériumrendszerének megvalósulása érdekében munkájukat tovább bővíthessék.
Cél, hogy minden pécsi iskola bekapcsolódjon az „Ökoiskola” hálózatba, és ezen elvek alapján
végezze, fejlessze tevékenységét.
Az Önkormányzat a pályázat lebonyolítása céljából, oktatással foglalkozó pécsi civil zöld szervezetek
képviselőiből, és szakértőkből álló kuratóriumot hozott létre. A kuratórium végzi az irányelvek
megfogalmazását és a pályaművek elbírálását. A kuratórium javaslata alapján a pályázatok
támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, fedezete Pécs Városi Környezetvédelmi
Alap.
Jelen pályázati kiírás – azaz a pályázat második fordulója – az első fordulóhoz képest csak a kiírás
értelmezését és a projektek megvalósítását segítő információkkal egészült ki, valamint a tervezett
határidők pontosítását tartalmazza új adatként.

A pályázat mottója:
L É PJ ! Légy Pécs Jövője! -„Ökoiskola program”
A pályázat célja
Célja a pályázat kiírójának, hogy pénzeszközzel is támogassa a 2005 óta elnyerhető országosan
meghirdetett, de pénzeszköz juttatásával nem járó ökoiskola cím megszerzéséhez szükséges
kritériumrendszerek minél teljesebb és hatékonyabb megvalósulását helyben, a pécsi általános
iskolákban.

A pályázat kiírója olyan projekteket vár, melyek a fenntartható életmóddal kapcsolatos
szemléletformálást és az iskola környezetbarát működését elősegítő fejlesztéseket szolgálják,
valamint hatékony kommunikációval népszerűsítik a környezetbarát viselkedési szokásokat és a
környezetbarát eszközhasználatot a diákok, az iskolai dolgozók és a családok felé.

Pályázható területek
A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon azon választott terület/területek megnevezését
szükséges megjelölni, amelybe a tervezett projekt illeszkedik (Több területet is lehet választani!).
1. A szabadtéri oktatást, szemléletformálást szolgáló fejlesztések, melyek a természet és ember
kapcsolatának elmélyülését segítik (pl. megfigyelő eszközök, kültéri oktatási és bemutató
eszközök, mezítlábas ösvény, organikus - nem megmunkált, természetes anyagból készített játékelemek, madárhotel, biokultúra szempontjai alapján fűszer-, veteményeskert vagy
hagyományos magaságyás létrehozása osztályok gondozásával, udvari öko-art újrahasznosított
anyagokból, stb.).
2. Az iskola környezetbarát működését elősegítő kisebb kültéri beruházások (pl. esővíz-elvezető és gyűjtő rendszer kialakítása, esőkert létrehozása, zöld árnyékolási megoldások létesítése,
komposztálás lehetőségének megteremtése és fejlesztése – pl. az udvari zöldhulladék mellett az
osztályokban keletkező nyers növényi ételmaradék gyűjtése, tűzfalak, függőleges felületek
növénnyel való befuttatása, kültéri ivókút telepítése, kerékpártároló, iskolai kerékpáros miniszervíz
létrehozása, stb.).
3. Az iskola környezetbarát működését elősegítő kisebb beltéri beruházások (pl. árnyékolás,
mágneses szappantartó, perlátor, csaptelep csere, osztálytermi szelektív hulladékgyűjtő edények,
mechanikai palackprés, ivókút-, falikút telepítése, stb.).
4. Az iskola belső környezetének élővé tétele (pl. folyosók, belső udvarok, osztálytermek zöldítése,
növényállományának fejlesztése, belső zöldfal létesítése, terrárium, akvárium telepítése, beltéri
tündérkert, stb.).
5. Az ökoisola elveivel és működésével kapcsolatos, iskolán belüli kommunikációs és marketing
tevékenység (pl. faliújságok, zöld infó falak, tájékoztató matricák és táblák használati eszközökön,
a szemléletformálást közvetlenül szolgáló iskolai dekorációk kialakítása, fejlesztése, az ökoiskola
arculat megjelenítése dekorációs eszközökkel a külső homlokzaton, udvari felületeken, beltéren,
stb.).
6. A környezeti nevelést szolgáló állandó helység, un. „ökokuckó vagy zöld szoba” (külön a
fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos foglalkozások megtartására kialakított helység)
kialakítása és/vagy fejlesztése, felszerelése egy intézményen belüli külön helységben (pl.
természetes alapanyagú berendezési tárgyak, szemléltető dekorációk, bemutató eszközök, stb.).
7. A fenntartható életmód gyakorlati megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szemléltető eszköz
beszerzése, elkészítése (pl. demonstrációs alapanyagok, transzparens kuka, terepasztal,
ökotársasjáték, stb.).
8. Az iskolai könyvtár fenntarthatósággal kapcsolatos könyv-/folyóirat készletének bővítése (pl.
Természetbúvár, National Geographic, Geo Magazin, Ma & Holnap, stb.).
9. Az ökoiskola címet tartalmazó kültéri tájékoztató tábla készítése.
10. Iskolán belüli környezeti neveléssel kapcsolatos nevelői műhelymunka, diák-önkormányzati munka
(pl. zöld kommandós diákok ösztönzése, diákok által kezdeményezett fenntartható életmódot
népszerűsítő program: pályázat, csere-bere vásár, vetélkedő, stb.).
11. A Lépj! oktatási program külső helyszíneire való eljutás, utazás költségei (pl. Lépj! jeles napi
rendezvények, ökotúra helyszín, stb.).

További ötletek és azok képi megjelenítése az alábbi linken érhető el:
http://www.okovaros-okoregio.hu/index.php/hu/galeria
A pályázat elnyerésének feltétele, hogy a megvalósítandó projekt a mindennapi gyakorlatban szolgálja
a környezettudatos viselkedési szokások elsajátítását és/vagy népszerűsíti a környezetbarát
berendezések használatát, melyre hatékony kommunikációs eszközökkel hívja fel az
intézményben tanuló, dolgozó és oda látogató személyek figyelmét. (pl. iskolai rendezvényeken,
faliújságon, honlapon, hírlevélben, iskolaújságban, használati eszközökön, berendezéseken
figyelemfelhívó feliratok)
A „biokultúra szempontjai alapján fűszer-, veteményeskert létrehozása osztályok gondozásával”
megvalósításához keresse az Ökováros-Ökorégió Alapítvány munkatársát (Porpáczi Ági 36-30-7794718)
Feltétel továbbá az udvari fejlesztésekkel kapcsolatban egyeztetni Nagy Ervinnel, a BIOKOM
Nkft. zöld és közterület-fenntartási részlegvezetőjével. (nagy.ervin@biokom.hu, 06-20-497-8672)
A projekt során kötelező a közösségi megvalósítás, azaz a diákok, iskolai dolgozók mellett a
projekt jellegétől függően a családok bevonása.
A fent megfogalmazott pályázható terület (vagy területek) választása mellett a pályázott
támogatási összeg legalább 10%-át kötelező az ökoiskola szemlélethez kapcsolódó, iskolán belüli
kommunikációs és marketing tevékenységre fordítani.

A pályázatok elbírálásának szempontjai
•

A projekt céljai mennyire illeszkednek a pályázat átfogó céljai közt megfogalmazott elvárásokhoz.

•

A projekt mennyiben szolgálja a szemléletformálást az „Ökoiskola” elvei alapján az iskolai élet
gyakorlatában.

•

A projekt hasznossága, jelentősége az iskola környezettudatos működése és közösségi élete
szempontjából.

•

A projekt mennyiben valósul meg közösségi keretek között.

•

Az igényelt támogatás és a megvalósítandó program kivitelezési költségei arányának realitása.

•

A projekt megvalósítása során beépítésre, felhasználásra kerülő természetes anyagok aránya.

•

A pályázat kiírója a kért összeget 30%-kal csökkentheti, amennyiben a fenntarthatóságra nevelés
szemléletformálását, illetve annak gyakorlati megvalósítását nem szolgálja teljes mértékben a
pályázatban meghatározott projekt, ekkor a kuratórium javaslatot tesz a projektelem módosítására

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be:
Pécsi székhelyű, és tevékenységüket Pécs közigazgatási határán belül kifejtő:
•
•

általános iskolák és alapítványaik, akik rendelkeznek már „Ökoiskola” vagy „Örökös ökoiskola”
címmel
„Ökoiskola” címmel még nem rendelkező általános iskolák, akik „Ökoiskola” cím elnyerésére
pályázatot adtak be 2016. április 30-dikáig

Pályázati feltétel továbbá:
•

„Ökoiskola” vagy „Örökös ökoiskola” címet igazoló dokumentum, vagy az „Ökoiskola
címpályázatra” 2016. április 30-dikáig beadott pályázat benyújtásának visszaigazolása

Nem nyújthatnak be pályázatot:
•

azon általános iskolák, melyek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által valamely korábban
megítélt támogatást nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el, vagy az elszámolást az
Önkormányzat részben vagy egészében nem fogadta el, vagy korábbi támogatásra vonatkozó
visszafizetési kötelezettségük keletkezett

•

azon általános iskolák és alapítványaik, melyek jelen pályázati kiírás első fordulójában már
pályáztak és a pályázatuk támogatást nyert

A pályázatok megvalósításának helyszíne:
A támogatásban részesülő pályázatok megvalósulási helyszíne Pécs közigazgatási területére
korlátozódik (Közigazgatási területen kívül eső iskolák nem pályázhatnak akkor sem, ha szervezetileg
pécsi székhelyű központhoz tartoznak).

A benyújtható pályázatok száma:
Egy általános iskola/ tagintézmény, illetve alapítványa jelen pályázati kiírásra csak egy pályázatot
nyújthat be a 2015-2016-os iskolai tanévben, azaz a kétfordulós pályázat egyikére pályázhat.
Amennyiben az első fordulóban a pályázat elutasításra került, a második fordulóban az általános iskola
ismét pályázhat.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 5.400.000.,- Forint
(1-2. forduló teljes keretösszege, második forduló keretösszege 4.450.000 Ft)
A támogatás mértéke:
200.000.,- Forint

•

a pályázaton igényelhető maximális támogatás mértéke:

•

a kiíró a pályázati támogatás igényelhető minimumát nem köti ki

A támogató fenntartja a lehetőségét annak, hogy az igényelt támogatás összegét, nem megfelelően
indokolt költségek esetében csökkentse. A költségcsökkentés nem haladhatja meg az igényelt
támogatás 30%-át. Amennyiben a pályázat költségvetése olyan mértékben túlzó vagy megalapozatlan,
hogy 30%-nál magasabb költségcsökkentés előírásával lehetne csak támogatható, a kuratórium a
pályázatot további mérlegelés nélkül elutasítja.
Ha a támogató döntése a pályázó által kérelmezett támogatás mértékénél kevesebb összeget ítél meg,
a pályázónak a szerződéskötés előtt be kell nyújtania a kuratórium javaslata szerint módosított
költségvetését. A projektet ennek megfelelően kell megvalósítania.

A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás folyósítására a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor.

A támogatás intenzitása:
A támogatás intenzitása nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 90 %-át, 10 % önrész
biztosítása kötelező, azaz az igényelt támogatás a projekt összes költségének 90%-a lehet.
Önrészként elszámolható igazolt önkéntes tevékenység vagy olyan természetbeni juttatás, mely
közvetlenül kapcsolódik a projekttevékenységhez. (Pl.: saját tulajdonú eszköz, helyiség, ingatlan
biztosítása). Az önrészben magánszemélyek illetve gazdasági szervezetek is közreműködhetnek
igazolt felajánlásaikkal.
Az önrészként elszámolandó természetbeni juttatás felhasználását, létrejöttét, megtörténtét
megfelelően dokumentálni kell, vizuális bemutatásra is alkalmas eszközökkel.
Az önkéntes munka dokumentálására jelenléti ív, fotódokumentáció készítése elégséges feltétel.

Amennyiben gazdasági szervezet felajánlása önrészként kerül elszámolásra, adományigazolás
kiállításával szükséges dokumentálni azt. A „külső” felajánlásokról fotódokumentáció készítése
szükséges.

Támogatható kiadások:
A projekt megvalósításához szükséges indokolt költségek, a pályázati adatlapon részletezett kategóriák
szerint:
-

anyagköltség

-

tárgyi eszköz beszerzés

-

szolgáltatás (pl. előadói díj)

-

azon szakmai tudást vagy speciális eszközt igénylő szolgáltatások díja, melyek önkéntes
munkával nem válthatóak ki (pl. szállítás, munkagépbérlés, szakmunka stb.)

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakon belül, a projekt pontos
időpontjához és tárgyához kapcsolható költségekre vonatkozó számlák számolhatok el, melyek
pénzügyi teljesítésének a megvalósítási időszak végéig meg kell történnie.

Nem támogatható kiadások:
-

működési költségek

-

szállás díj

-

utazási költség (kivéve a Lépj! oktatási program külső rendezvényeire való eljutás)

-

étkezés, reprezentáció költsége (kivéve helyi/biotermékek beszerzése az ökoiskolával
kapcsolatos műhelymunka, diák-önkormányzati műhelymunka esetén)

Pályázati konzultáció:
Időpont: 2016. május 6. 9.30 Művészetek és Irodalom Háza (7621 Pécs,
Széchenyi tér 7-8.)

Pályázat benyújtása
Pályázati dokumentumok elérése
A pályázati kiírás, adatlap, és nyilatkozat, valamint a pályázati elszámolási űrlapok letölthetők a
http://varoslako.pecs.hu/civil_elet/ és a www.okovaros-okoregio.hu weboldalakról.

A pályázat kétfordulós (Az első fordulóra a pályázatok benyújtási határideje: 2015. október 7.
volt)

Jelen, második fordulóra a pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 13.
12.00 óráig.
A határidő a személyes beadás, valamint az e-mail küldés (legkésőbb 2016. május 13. 12.00 óra)
dátumát jelenti. A határidő lejárta után beérkező pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A benyújtandó pályázati anyag részei:
1. A pályázati adatlap kitöltött példánya Microsoft Word 97-2003 verzió szerinti (.doc) formátumban
2. A pályázó a nyilatkozat benyújtásával igazolja a pályázatban feltüntetett adatok hitelességét.

3. Benyújtandó mellékletek listája:
•
•

amennyiben rendelkezik az intézmény rendelkezik ”Ökoiskola” vagy „Örökös Ökoiskola”
címmel, az erről szóló igazolás pdf/jpg formátumban szkennelve
amennyiben nem rendelkezi az intézmény ”Ökoiskola” címmel, a címpályázat 2016. április
30-dikáig történő benyújtását visszaigazoló dokumentum pdf/jpg formátumban szkennelve

Az iskolák adatainak hitelességét az Oktatási Hivatalnál ellenőrizzük.

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen kérjük benyújtani (borítékban):
• a pályázati adatlapot, és
• a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatot papír alapon, cégszerűen aláírva, hitelesítve
• ha már rendelkezik az intézmény ”Ökoiskola” vagy „Örökös Ökoiskola” címmel, akkor az erről
szóló igazolást (pdf/jpg formátumban szkennelve)
• ha még nem rendelkezik az intézmény ”Ökoiskola” címmel, akkor a címpályázat benyújtását
igazoló dokumentumot (pdf/jpg formátumban szkennelve)
A pályázati anyagot postai úton nem lehet benyújtani!
Benyújtás helye:
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A borítékra az alábbiakat kérjük ráírni:
„Lépj! - Légy Pécs Jövője – Ökoiskola program”
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
Róka Róbert környezetvédelmi referens részére
E-mail útján kérjük benyújtani az alábbi címekre: roka.robert@ph.pecs.hu, valamint
info@okovaros-okoregio.hu
• a kitöltött pályázati adatlap (word formátumban)
• ha már rendelkezik az intézmény ”Ökoiskola” vagy „Örökös Ökoiskola” címmel, akkor az erről
szóló igazolást (pdf/jpg formátumban szkennelve)
• ha nem rendelkezik az intézmény ”Ökoiskola” címmel, akkor a címpályázat benyújtását igazoló
dokumentumot (pdf/jpg formátumban szkennelve)
A pályázókat pályázatuk elbírálásának eredményéről a pályázat kiírója a megadott e-mail
elérhetőségen tájékoztatja a leadási határidőt követő 21 napon belül. A pályázók nevének és
projektjének közzétételéről - függetlenül attól, hogy projektjük támogatásra vagy elutasításra került Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik a http://varoslako.pecs.hu/civil_elet/, és
a www.okovaros-okoregio.hu weboldalakon.

A támogatási szerződések megkötésének határideje:
•

•

(első forduló 2015. november 13. – lezárult)

második forduló 2016. május 31.

Megvalósítási időszak:
A projekt megvalósításnak kezdete a szerződést követően.

A projekt megvalósításának befejezése jelen, azaz második fordulónál:


2016. december 31.

A projekt a támogatási szerződés megkötésétől megkezdhető. A támogató által biztosított támogatás
rendelkezésre állását megelőzően, saját forrás bevonásával a pályázatban tervezett költségek
finanszírozhatóak.

Pályázati elszámolás
Elszámolási határidő:

jelen, azaz a második fordulónál 2017. január 30.

A szakmai és pénzügyi elszámolási űrlapok letölthetők a http://varoslako.pecs.hu/civil_elet/, és a
www.okovaros-okoregio.hu weboldalról.
A pénzügyi és szakmai elszámolást nyomtatott formában, hitelesítve, 2 példányban személyesen kell
benyújtani (borítékban).
Benyújtás helye:
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A borítékra az alábbiakat kérjük ráírni:
„Lépj! Légy Pécs Jövője – Ökoiskola program”
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
Róka Róbert környezetvédelmi referens részére

A pályázat nyilvánossága, tájékoztatás
Tájékoztatás:
A megvalósult fejlesztéseket, programokat fotókkal dokumentálni, és pár mondatos leírással
kiegészítve a megvalósulás után legfeljebb 10 nappal az info@okovaros-okoregio.hu e-mail címre kell
megküldeni. A dokumentációk közzétételre kerülnek az Ökováros-Ökorégió Alapítvány facebook
oldalán, honlapján illetve a Lépj! hírlevelében. A dokumentációkat szükséges továbbá az elszámoláskor
az iskola honlapján beszámolóval és fotódokumentációval ellátva közzétenni, illetve az önkormányzat
felé történő elszámolásban feltüntetni.
Az iskoláknak célszerű programjaikat saját csatornáikon is népszerűsíteni. A kommunikáció kötelező
tartalmi eleme a támogató nevének és logójának feltüntetése az alábbi szöveggel:
„Az esemény/rendezvény/program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával
valósul meg „LÉPJ! - Légy Pécs Jövője – Ökoiskola pogram” pályázat keretében.

Információ
A pályázattal kapcsolatos formai, pénzügyi, illetve szerződéssel kapcsolatos információkkal PMJV
Polgármesteri Hivatala környezetvédelmi referense áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
roka.robert@ph.pecs.hu, Tel: 06-72-533-975
Szakmai kérdésekkel kapcsolatban az Ökováros-Ökorégió Alapítvány munkatársa áll rendelkezésre
az alábbi elérhetőségeken: info@okovaros-okoregio.hu, Tel.: 06-30-469-4714

