A 2014. évi LÉPJ - Légy Pécs Jövője civil pályázat I. fordulójának eredményei
A jelen fordulóban nem támogatott szervezetek számára Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nevelők Háza Egyesület felkészítést nyújt a sikeres
pályázatok elkészítéséhez, melyeket 2014. augusztus 31-i lehet benyújtani. A felkészítés időpontjáról és helyéről az Önkormányzat írásban értesíti a pályázókat.

NÉV
1.
Harmadik Szektor Alapítvány
2.
Az Emberség Erejével- CUM VIRTUTE
HUMANITATIS Alapítvány

3.

CÉL
A város különböző közterületein újfajta szabadtéri
közösségi terek, un. Könyv-Tanyák (olvasóligetek),
majd azok városi hálózatának létrehozása, és
működtetése a lakosok széleskörű bevonásával.
"VegaFeszt" környezetvédelmi és állatvédelmi
program, melynek általános célja, hogy rávilágítson a
nagyüzemi állattenyésztés okozta környezeti terhelés
mértékére.

TÁMOGATÁS

INDOKLÁS

240 000 Ft

A pályázat régi-új, ámde izgalmas ötletet valósít meg.
Marketing kiadásokat a kuratórium nem támogatja.

300 000 Ft

Innovatív
közösségi
program,
átgondolt,
jól
megfogalmazott. Részletes bár kissé túlzó költségvetés a
célokhoz viszonyítva, csökkentett támogatásban részesül.
A
megvalósításánál
javasolt
előtérbe
helyezni
fenntarthatósági elemeket (beszerzések, kommunikáció).

300 000 Ft

A projekt közösségi célokat szolgál a Balokányban, amely
civil szervezek összefogásában és önkéntes munkájával
alakul hosszú idő után újra közösségi térré. A pályázótól
elvárás, hogy az üzemeltetéshez szükséges feltételek
biztosítását előzetesen teljesíti, és ezt a támogatási
szerződés megkötése előtt igazolja. A pályázat maximális
támogatásban részesül.

0 Ft

Hiányzik a projekt kategóriájának meghatározása. A célok
elnagyoltan megfogalmazottak. A kitűzött célok és
költségvetés nem áll összhangban egymással, ennek oka
nem derül ki. A projekt jelenleg nem támogatható. Javasolt
az őszi ciklusban részletes programtervvel és ahhoz
igazodó költségvetéssel újból beadni.

175 000 Ft

Izgalmas, az ifjúsági korosztály számára hasznos program,
bár a pályázat alapvető céljaihoz kevéssé igazodik. A
tervezett élelmiszerkiadás túlzó, ilyen mértékben nem
támogatható.

Csónakázási lehetőség biztosítása a Balokány-tavon.

Balokány-ligetért Egyesület

4.

Mecseki erdő megtisztítására szervezett
program, szervezett túrákkal és futásokkal.

sport-

Élményzóna Egyesület

5.
ETHOSZ Tudományos Egyesület

Országos
Filozófiai
Diákkonferencia
megrendezése középiskolások számára.

(FIDI)

6.
Fehér Zaj Művészeti Egyesület
7.

"Pop-up Galéria". Belvárosi üres üzletek ideiglenes
galériává alakítása, képző- és médiaművészeti
kiállítások bemutatása.
A pécsi KRESZ park állapotának javítása, fejlesztése.

Free Mobility Egyesület
8.
Generáció Egyesület
9.
Ifjúsági Unió Pécs
10.
Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért
Közhasznú egyesület
11.
Khetanipe Egyesület
12.
Kicsikék Alapítvány
13.
Kortárs Ellátó Közösségi és Kulturális
Egyesület
14.
Közelítés Művészeti Egyesület

0 Ft

240 000 Ft
A környezeti nevelés eszközeinek alkalmazása, és a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozása
az idősebb korosztály bevonásával.
A pécsi önkormányzat tulajdonában lévő Kardos úti
kulcsos ház külső környezetének, mint közösségi
térnek rekonstrukciója, új funkció telepítése.
A pécsi Magnum lakópark lakóközösségének
fejlesztése, generációs ellentétek oldása, játszótér és
növényfelületek fejlesztése.

A város egyik legelmaradottabb szegregátumában,
István-aknán legalább négy tematikusan rendezett
akciónap által az ott lakók aktivizálása, a közösséggé
formálódás elősegítése.
A Kicsikék bölcsődébe járó családok, és a bölcsőde
tágabb
környezetének
bevonása,
környezeti
szocializáció erősítése a mural painting falfestő
technika alkalmazásán keresztül.
"Kézimunkások szakszervezete"-Női Kör létrehozása,
"Gerillakötéssel" fa- és köztéri kreatív becsomagolása,
díszítése.

A művészet iránt érdeklődő fiatal korosztályok
bevonása
vizuális
kommunikációs
és
múzeumpedagógiai programok segítségével.

0 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

A pályázatot javasolt a Pécs Holding Zrt. hasonló célú
felhívására beadni.
Korrekt, átgondolt pályázat, megkezdett munka folytatása.
Költségvetés
anyagbeszerzése
támogatott,
egyéb
költségek csökkenthetők. A pályázat csökkentett
támogatásban részesül.
A program túlköltségelt, mind a tiszteletdíjat mind a
terembérletet és egyéb költségeket tekintve. A program
nem innovatív. Átgondolva őszi ciklusban újra
benyújtható.
Átgondolt, hosszú távú projekt, reális költségvetéssel. A
fiatalok összefogása, közösségi életre, értékmegőrzésre
nevelése értékelendő. A pályázat maximális támogatásban
részesül.
A generációk közös munkája, "kicsalogatás", azaz a cél
támogatható. A pályázó saját költségeket nem számolhat
el, csak a bevont célcsoport (közösség) tevékenységéhez
kapcsolódó, a megvalósítással szorosan összefüggő
kiadásokat.

350 000 Ft

Támogatható közösségi projektötlet túlzó költségvetéssel
(sörpad beszerzés nem támogatott, élelmezés költsége
túlzó). A pályázat csökkentett támogatásban részesül.

450 000 Ft

A pályázat hosszabb ideje tartó folyamat újabb állomása.
Átgondolt, a közösség számára hasznosa program.
Élelmezést a kuratórium nem támogatja.

0 Ft

A gerillakötés, esernyőinstalláció és kirakat projektelem
nagyon izgalmas ötlet. Vendéglátó hely fejlesztése a
pályázatból nem támogatható. Átgondolásra és az őszi
fordulóban újra beadásra javasoljuk.

0 Ft

A program bemutatása hiányos, így a hozzárendelt
költségindoklás nem értelmezhető.

15.
KÖZ-TÉR ALAPÍTVÁNY
16.
Kulturális Labor Szociális Szövetkezet

17.

A Losonc utcai játszótér és a Béke park köztéri
eszközeinek renoválása.

A projekt célja a Pécsett még gyerekcipőben járó
kerékpáros kultúra erősítése, nyilvánosabbá tétele,
köztereken való megjelenésének hangsúlyozása, a
fenntartható közlekedés fontosságának tudatosítása.

Lakótelepi Népfőiskola Egyesület

19.
Makra Őre Egyesület
20.
MásKépMás Esélyegyenlőség
Emberközpontú Szemlélettel
Közhasznú Alapítvány
21.

0 Ft

A kóbor macskák és a kertvárosi lakók közötti
ellentétek oldása, a kóbor macskák ivartalanításának
lehetőségére való figyelemfelhívó akció.
Kulturált Állattartásért és Tiszta
Környezetért E.

18.

149 170 Ft

350 000 Ft

Vendégváró Nyitott Kapuk - 6. Kertvárosi Közösségi
Nap megrendezése.
Patacsi Zöld Kertek vásár és kiállítás megrendezése a
Patacsi Művelődési Házban.

400 000 Ft

Utcai közösségi programok szervezése gyerekeknek és
fiataloknak a Király utcában.
0 Ft

A program ötvözi a városi futó-és városismereti
Mecsek Maraton Team Sportegyesület versenyeket, melynek helyszíne a belváros.

22.

210 000 Ft

330 000 Ft

A Mecsekszabolcsi volt iskolaépület udvarának
fejlesztése, közösségi programok rendezése.
Mecseki Lovas Egyesület

336 000 Ft

Átgondolt közösségi projekt, fenntartható elemekkel. A
költségvetés és a kitűzött célok reálisak és összhangban
vannak. A pályázat maximális támogatásban részesül.
A projektötlet támogatható, kreatív, jól illeszkedik a
pályázat céljaihoz. A pályázó szervezeti formája nem
megfelelő, (szociális szövetkezet) ezért a pályázat
elutasításra kerül. Javasoljuk más szervezettel beadni az
őszi fordulóban, a költségvetési táblázat hibáinak
kijavításával.
Az egyesület dinamikusan fejlődő, pályázatában a várost
érintő valós és megoldásra váró problémát fogalmaz meg.
A probléma megoldásához közelebb visz, támogatható.
Elvárás, hogy az ivartalanításra kiválasztott populáció egy
vagy több (populáció számától függően) közintézmény
területéhez köthető legyen. Egyéb költségek (pl. díjak)más
forrásból, felajánlásokból megoldható, csökkentett.
Jó pályázat eltúlzott előadói díjakkal. Csökkentésük
szükséges.
A projektötlet támogatható, de a költségvetés túlzó a
megfogalmazott célokhoz képest. Ezért a pályázat
csökkentett támogatásban részesül.
A pályázó jelentősen túllépi a személyi költségekre
igényelhető 15%-os tiszteletdíj korlátot, valamint túlzott
eszközbeszerzést tervez. A pályázat elutasításra kerül.
Átgondoltabb tervezéssel az őszi fordulóban benyújtható
újra.
A pályázat támogatható de túlzott anyag és
bútorbeszerzést tervez. E költségeket kérjük arányosan
csökkenteni.
Közösségi tér kialakítása támogatható cél. A program
leírása nem egészen érthető, a beszerzések kissé túlzóak,
csökkentett támogatásban részesül. Elvárás előzetes
tájékoztatás benyújtása arról, hogy a pályázatból
finanszírozott tételek melyik területen hasznosulnak
pontosan, kinek a tulajdona a terület, és mely módon
közelíthető meg. Utóbbi erősen befolyásolja a várható
látogatottságot.

23.
Mediátor Egyesület

24.

Nyitott Udvarok Napja a Király utcában és a
Ferencesek utcájában programsorozta megrendezése,
a lakók aktív bevonásával, Pécs belvárosának rejtett
kulturális értékeinek feltárásával.

350 000 Ft

A pályázati felhívás céljaival összhangban lévő,
közösségfejlesztő ötlet. Költségvetésének alátámasztása
hiányos (kérjük pótolni!) Hangtechnika bérletét a
kuratórium nem támogatja.

335 000 Ft

A ötlet innovatív, a kertvárosi közösségi terek fejlődésének
előremozdítását segíti. Egyes kötségelemek túlárazottak és
indokolatlanok a projekt megvalósításához, ezért
csökkentett támogatásban részesül.

EKF keretében felújított Csontváry sétányon színes
közösségi programok szervezése.
Mosolymanó Egyesület

25.

"Parafesztivál Pécs városában" integrációs program
rendezése.
Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei
Egyesülete

26.

0 Ft

A Délibáb utcai Napsugár Játszókert felújítása.

Napsugár Játszókert Alapítvány

27. Napüdvözlet Egészségmegőrző és
Életmód Egyesület
28.

Ökográf Egyesület

0 Ft

Mentális egészségmegőrző program és mandalakészítő
akció.
Környezeti szemléletformáló foglalkozássorozat "A
KLUB" nyitott kultúrtérben.

A projekt által jelölt célcsoport érdekei fontosak, de a
pályázat nem illeszkedik a pályázati kiíráshoz. A Kodály
Központ élelmezési költségei rendkívül magasak a pályázat
kereteihez viszonyítva. Javasolt az integrációs törekvések
újszerű ötleteinek beemelése. Javasolt továbbá a
pályázatot, annak átgondolásával az őszi fordulóban újra
benyújtani.
A játszótér fejlesztése elvileg támogatható, nagyon
ráférne. Sajnos a sporteszköz beszerzése nem
támogatható nem látni, hogy kik és hogyan használhatnák,
az útiköltség túlárazott. Mivel a pályázott támogatást több
mint 30%-kal kellene a csökkenteni, a projekt nem
támogatható. Javasoljuk az őszi ciklusban újra pályázni,
átgondoltabb költségvetéssel.

0 Ft

Az ötlet különleges, érdekes, de a projekt nem illeszkedik a
pályázati kiírás céljaihoz.

0 Ft

Az ötlet nem annyira újszerű, de elvben támogatható
lenne. A projekt leírásban aránytalanul magas a
programköltség, nem világos pontosan mit takar,
valójában személyi jellegű kiadás. A projekt jelenleg nem
támogatható, javasolt az őszi ciklusban újra beadni,
feltüntetve a célközönség elérési útját, a költségek
felhasználásának pontos célját.

29.

Szabadtéri galéria létrehozása az Északi Várfalsétányon
és a Szent István téren.
Pécs 2010 Egyesület

30.

Pécs Szín-Tér Egyesület

31.
Pécsi Amatőr Szabadidősport
Egyesület
32.
Pécsi Egyetemisták Egyesület
33.
Pécsi Életmód Egyesület
34.

A Pécsi Szín-Tér Egyesület "RESTi" nevű programjának
célja a környezettudatos szemlélet terjesztése.
Programunk lényege a belváros vendéglátó ipari
egységei által termelt hulladék újrahasznosítási
lehetőségeinek propagálása.
A pályázat célja a kerékpáros infrastruktúra javítása a
Malomvölgyi park területén, és a kerékpáros
közlekedés népszerűsítése. ’’ Hagyd otthon az autód!
Vigyázunk a bringádra!” akció keretében őrzött
kerékpár tárolási lehetőség.
„Változás önmagadért” - Beszélgetések Tabuk Nélkül c.
előadássorozat és önismereti fejlesztő program pécsi
nőknek.
"Mozdulj Velünk Pécs" egészséges életmódot
népszerűsítő program Uránvárosban.

400 000 Ft

A pályázat támogatható. Kérjük a festésnél a környezet
megóvására kiemelt figyelmet fordítani!

0 Ft

A projekt alapötlete jó, a tartalmi részletek (miként vonják
be a vendéglátóegységeket, mi a konkrét program) nincs
megfelelő mértékben kifejtve, nem egészen értelmezhető.
A költségvetésben túlzó az eszközbeszerzés. A projekt
jelenleg nem támogatott, javasolt az őszi ciklusban újra
beadni átgondoltabb költségigénnyel.

300 000 Ft

Korrekt, átgondolt pályázat, megkezdett projekt
folytatása. A projekt maximális támogatásban részesül, de
elvárás, hogy a kerékpártároló bárki számára használható,
nyilvános legyen és ez megfelelően legyen kommunikálva.

0 Ft

A pályázatban tervezett terembérlet magas, a projekt egy
képzési programnak tűnik, ami nem illeszkedik jelen
pályázat céljaihoz.

330 000 Ft

A pályázat támogatott. A túlzott tiszteletdíj, telefon és
fénymásolás költségeket a kuratórium nem támogatja.

210 000 Ft

Az ötlet érdekes, egy speciális csoportot szólít meg
elsősorban. Mivel a pályázati program egyszeri
eseményből áll, a maximális támogatás 300 ezer forint
lehet. A bérleti díjat a kuratórium nem támogatja.

187 000 Ft

A pályázat átgondolt, korrekt célokkal. Az eszköz - és
faanyag beszerzés költsége kissé túlzó. Smaragdfa
telepítése nem javasolt, a növény kiválasztásához a
BIOKOM Kft-vel történjen egyeztetés. A pályázat
csökkentett támogatásban részesül.

I. Pécsi Nemzetközi Pipa Találkozó megrendezése.
Pécsi Füstölgők Asztaltársaságának
Hagyományőrző Egyesülete

35.

Az Endresz György utca zöldfelületeinek karbantartása,
faültetés, növényesítési akció lebonyolítása.
Pécsi Napközi Otthon Alapítvány

36.

"Családi Nap" program megrendezése.
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesület

37.
Rácváros Diákalapítvány

"A reneszánsz Pécs - Pécs reneszánsza" - családi napi
program a Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla
Általános Iskolájában.

SosemArt Kulturális Egyesület

„Lost
Paradise”
interaktív
környezetnevelő
foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek, valamint
kiállítás rendezése a Pécsi Galériában.

38.

39.
Szemem Fénye - A Beteg
Gyermekekért Alapítvány
40.
Szieberth Róbert Iskolafejlesztési
Alapítvány
41.
Színesgyöngyök Délvidéki Roma
Nőkért Egyesület
42.

350 000 Ft

Tett-Hely Ifjúsági Egyesület

43. TOTAL Art Nemzetközi Művészeti
Egyesület
44.
Tudatosan a Környezetünkért
Egyesület

„Gyermekhospice Hősei Hét” megvalósítása. Jelmezes
„szuperhős felvonulás”, vidám majális, közkedvelt
fellépők, játékos, kreatív foglalkozásokkal tarkított
rendezvény szervezése.
"Pécsi partyk pénteken". A Szieberth Róbert Általános
Iskola előtti közterület növényesítése, az iskola
értékeinek bemutatása más városrészekben.

280 000 Ft

0 Ft

A kiállítás projektjének kiegészítő programja önmagában
támogatható, de nagyon túlzó a költségvetés a
megfogalmazott célokhoz viszonyítva. A pályázat jelenleg
nem támogatott, javasolt módosított költségvetéssel az
őszi ciklusban újra beadni.

210 000 Ft

A pályázó tevékenysége és a projekt támogatható. Mivel a
pályázati program egyszeri eseményből áll, a maximális
támogatás 300 ezer forint lehet. Egyéb szolgáltatás
kategória csökkentése szükséges.

350 000 Ft

A szervezet több éve építkező, fenntartható tevékenysége,
újszerű ötletei fontosak és támogatandóak. A pályázati
forrásból a főbejárati lépcső felújítása nem támogatott.

210 000 Ft

Támogatható projektötlet. Mivel a pályázati program egy
egyszeri két napos eseményből áll, a maximális támogatás
300 ezer forint lehet. A pályázati forrásból az útiköltség és
belépő jegyek finanszírozhatóak.

Tematikus Tanséta szervezése Pécsett, a város
kulturális értékeinek bemutatása céljával.

"Liget Rising" közösségi programsorozat szervezése a
Balokány-ligetben.
Képregény és Kulturális Kalandtábor Pécsen. Nyári
napközis tábort megvalósítása.
Tartalmas szünidei program középiskolás diákok
számára, műhelymunkák keretében. Érzékenység és
részvételi hajlandóság fejlesztés a társadalmilag fontos
környezeti problémák, ügyek területén.

A projekt a szervezet hagyományos programjának
támogatását célozza kevéssé újszerű ámde népszerű
elemekkel. Az arculattervezés költségeit a kuratórium nem
támogat
A projektötlet támogatható iskolai közösségi program, de
a költségvetés tartalmaz jelen pályázatban nem
támogatható elemeket is (pl. múzeumbelépő, sörpad
garnitúrák), ezért a pályázat csökkentett támogatásban
részesül.

210 000 Ft
0 Ft

200 000 Ft

A projektötlet támogatható, de a tiszteletdíj, élelmezés,
anyagköltségek eltúlzottak. Csökkentésük szükséges.
A pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül: hibás
költségvetési tervezés.
Korrekt,
átgondolt
szemléletformáló
program
középiskolásoknak, reális célokkal. Jól megvalósítható
projektterv logikus költségvetéssel. Az igényelt maximális
támogatásban részesül.

45.
Vadrózsa Gyermekegyenlőségért
Alapítvány
46.
Vadvirág Egyesület
47.
Vasasi Szent Borbála Egyesület
48.

A Pécs – Budai Nagy Antal utcai, Pöttyös játszótér és
közvetlen
környezete
felújításának
folytatása,
befejezése szülők, önkéntesek bevonásával, valamint
szemléletformáló(egészség- és környezettudatos)
rendezvények megvalósítása.
Parkosítás, kertépítés és szemléletformálás a PTE
Babits Gimnázium előtt, diákok és lakosok
bevonásával.
A Vasasi Szent Borbála park fejlesztése, "Jószerencsét
Kapu" térelem elkészítése, programok szervezése.

280 000 Ft

0 Ft

350 000 Ft

Pécsi képeslapkészítő akció a fotográfia hagyományos
technikájának használatával a belvárosi köztereken.
Vizuális Nevelésért Alapítvány

0 Ft

Korrekt, összefogásra épülő játszótérfelújítási program,
túlzó költségelemekkel. Saját eszközbeszerzés nem
támogatott, így a projekt csökkentett támogatásban
részesül.
A közösségi park gondozás jó ötlet, de a projekt
költségvetése túlzó, és indokolatlan. A pályázat nem
támogatható, javasolt módosított költségvetéssel az őszi
ciklusban újra beadni.
Megkezdett program folytatása, közösségformáló,
támogatható. Térkő nem támogatott, javasolt természetes
burkolat választása. A pályázat csökkentett támogatásban
részesül.
A projektötlet elvileg támogatható, lehet hatékony
közösségépítő hatása. Költségvetése túlzó és nem
indokolt, a nagy mértékű nyomtatási költséget és
eszközbeszerzést a kuratórium nem támogatja, ezért
jelenleg a pályázat elutasításra kerül. Javasolt az őszi
ciklusban módosított költségvetéssel, és a közösségépítés
tervének részletezésével újra beadni.

