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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. A programmal összhangban íródnak ki Pécs város
civil szervezeteknek szóló pályázatai, és valósulnak meg a projektek. Jelen pályázat – a koncepcióhoz
illeszkedve - 2015. évben pályázatot hirdet Pécs azon óvodái részére melyek „Zöld Óvoda” címmel
rendelkeznek.
A pályázat célja, támogatni, és elősegíteni a pécsi zöld óvodák fenntartható életmóddal kapcsolatos
fejlesztéseit, bővítéseit. Pécsett az elmúlt években komoly környezeti nevelési munka folyt, a pécsi
óvodák a környezettudatosság jegyében végzik tevékenységüket, legyen szó akár az udvar, akár a
belső terek fejlesztéséről, óvodapedagógiai tervek összeállításáról, kirándulásokról vagy akár a pécsi
zöld szervezetekkel való együttműködésről. Azon óvodák, akik már „Zöld Óvoda” címet is szereztek, a
pályázatban lehetőséget kapnak, hogy megkezdett munkájukat tovább bővíthessék. Cél, hogy a zöld
óvodai munkaközösségek megosszák egymással, és a többi pécsi óvodával ötleteiket, megvalósuló
programjaikat. Hosszabb távú cél, hogy minél több óvoda bekapcsolódjon a „Zöld Óvoda” programba,
és ezen elvek alapján végezze tevékenységét.
Az Önkormányzat a pályázat lebonyolítása céljából, 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 PMJV Természeti
és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottsága és Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat mottója:
L É P J ! Légy Pécs Jövője! -„ Zöld Óvodáknak”
A pályázat célja
A pályázat célja olyan óvodai fejlesztések, képzések támogatása, melyek elősegítik a zöld óvodákban
működő környezeti nevelési tevékenységet. A pályázat kiírója olyan projektötleteket vár, melyek az
aktív cselekvés eszközeivel, óvodai dolgozók, szülők, hozzátartozók bevonásával segítik a
szemléletformálást elősegítő fejlesztések megvalósítását.

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. Udvar és/vagy csoportszoba zöldítés – cserjék, fák, virágok, sövény ültetése, veteményeskert
kialakítása, szükséges eszközök beszerzése (pl. kerti szerszámok)

2. Madárbarát (lepkebarát, sünbarát) kert kialakítása, fejlesztése
3. Esővíz elvezető és - gyűjtő rendszer kialakítása (pl. esőkert létrehozása)
4. Ivókút, falikút telepítése
5. Szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének fejlesztése (pl. beltéri edények, mechanikai palackprés)
6. Komposztálás lehetőségének fejlesztése
7. Energiatakarékosságot elősegítő eszközök, anyagok beszerzése (pl. korszerű, energiatakarékos
lámpatestek, izzók, perlátor)
8. Fenntartható életmód témáját feldolgozó tevékenységekhez eszközök, alapanyagok, játékok
beszerzése
9. Az intézmény növényállományának, és udvari eszközeinek ápolásai, karbantartási munkáinak
elősegítése
10. „Élő játszótér” növényekből kialakítandó játszótéri elemek, mezítlábas tanösvény létesítése
11. Nem természetes burkolatok, anyagok szükség szerinti cseréje természetes megoldásokkal
A pályázat elnyerésének feltétele a fejlesztések közösségi megvalósítása családok, szülők
bevonásával. (Pl. családi nap, közös ültetés, stb.)
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 fent megfogalmazott pályázható terület (vagy területek) választása mellett a pályázott
támogatási összeg legfeljebb 25%-a az alábbi kiegészítő területekre fordítható:
a)

Zöld Óvoda szemlélethez kapcsolódó óvodapedagógus továbbképzés

b)

belépőjegy, illetve utazási költség Zöld Óvoda szemlélethez kapcsolódó programokon való
részvételhez

A pályázatok elbírálásának szempontjai


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



A projekt mennyiben szolgálja a szemléletformálást a „Zöld Óvoda” elvei alapján az óvodai élet
gyakorlatában.



A projekt mennyiben valósul meg közösségi keretek között (szülők, lakosok bevonása).



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



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



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



A program megvalósulása során résztvevők száma (eseményeken résztvevők, és a
szemléletformálás során elértek száma)

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



„Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodák vagy alapítványaik, amennyiben aktív tagja az
„ÉRTÜNK” munkaközösségnek, annak programjain rendszeresen részt vesznek

Pályázati feltétel továbbá:


Igazolás a ”Zöld Óvoda” címről

Nem nyújthatnak be pályázatot:


azon „Zöld Óvoda” címmel rendelkező pécsi óvodák alapítványai, 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



„Zöld Óvoda” címmel nem rendelkező óvodák, és azok alapítványa

A pályázatok megvalósításának helyszíne:
A támogatásban részesülő pályázatok megvalósulási helyszíne Pécs közigazgatási területére
korlátozódik.

A benyújtható pályázatok száma:
Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

3.200.000.- Forint

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 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 30 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 (tömegközlekedési eszköz jegyvásárlás, buszbérlés, belépőjegy - előadói díj,
továbbképzési díj)

-

azon szakmai tudást vagy speciális eszközt igénylő szolgáltatások díja, melyek önkéntes
munkával nem válthatóak ki (pld. 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

-

étkezés, reprezentáció költsége

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 weboldalról.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. május 15.
A határidő a személyes beadás, valamint az e-mail küldés (legkésőbb 2015. május 15. 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:


alapító okirat – hitelesítve, pdf/jpg formátumban szkennelve



30 napnál nem régebbi kivonat az alapítvány nyilvántartási adatairól – pdf/jpg formátumban
szkennelve



igazolás a ”Zöld Óvoda” címről - pdf/jpg formátumban szkennelve

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen kérjük benyújtani (borítékban):
 a pályázati adatlapot, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatot papír alapon, cégszerűen
aláírva, hitelesítve
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 – Zöld óvodáknak 2015.”
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
Róka Róbert környezetvédelmi referens részére
E-mail útján kérjük benyújtani
borsoszsofia.zoldhid@gmail.com

az

alábbi

címekre:

roka.robert@ph.pecs.hu,

 a kitöltött pályázati adatlap (word formátumban)
 alapító okirat (pdf/jpg formátumban szkennelve)
 30 napnál nem régebbi kivonat az alapítvány nyilvántartási adatairól (pdf/jpg formátumban
szkennelve)
 a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat az alapítvány adatainak hitelességéről (pdf/jpg
formátumban szkennelve)
 „Zöld óvoda” címről szóló igazolást (pdf/jpg formátumban szkennelve)
A pályázókat pályázatuk elbírálásának eredményéről a pályázat kiírója a megadott e-mail
elérhetőségen tájékoztatja a leadási határidőt követő 15 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/, a
és a www.okovaros-okoregio.hu weboldalon.

A támogatási szerződések megkötésének határideje: 2015. június 12.

Megvalósítási időszak: 2015. június 15. – 2016. március 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: 2016. április 16.
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 – Zöld óvodáknak 2015.”
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
Róka Róbert környezetvédelmi referens részére

A pályázat nyilvánossága, tájékoztatás
Előzetes tájékoztatás:
A pályázó köteles programjának tervezett megvalósulási időpontja előtt legalább 1 héttel az esemény
rövid, pár mondatos leírását, időpontját helyszínét illetve - amennyiben készül – plakátját elektronikus
úton eljuttatni a racz.etelka@okovaros-okoregio.hu e-mail címre (Rácz Etelka, az Ökováros-Ökorégió
Alapítvány kommunikációs munkatársa, tel.: 06-30-524-5415) a rendezvény - a pályázat kiírója általi –
további népszerűsítése, hirdetése miatt. Az óvodáknak célszerű programjaikat saját csatornáikon is
népszerűsíteni.
Utólagos tájékoztatás:
A megvalósult programokat fotókkal dokumentálni, és pár mondatos leírással kiegészítve a
megvalósulás után legfeljebb 5 nappal a racz.etelka@okovaros-okoregio.hu e-mail címre megküldeni.
A dokumentációk közzétételre kerülnek a „Lépj – Civil összefogások egy élhetőbb Pécsért” facebook
oldalon. A dokumentációkat szükséges továbbá az elszámoláskor az óvoda honlapján részletes
beszámolóval és fotódokumentációval ellátva közzétenni, illetve az önkormányzat felé történő
elszámolásban feltüntetni.
A projekttel kapcsolatos minden nyilvános 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, a 2015. évi „LÉPJ! Légy Pécs Jövője – Zöld Óvodáknak”pályázat keretében.

Információ
A pályázattal kapcsolatos formai, pénzügy, és szerződéssel kapcsolatos információkkal Pécs
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala környezetvédelmi referense áll rendelkezésre az alábbi
elérhetőségeken: roka.robert@ph.pecs.hu Tel: 06-72/533-975
Szakmai kérdésekkel kapcsolatban a Zöld-Híd Alapítvány munkatársa áll rendelkezésre az alábbi
elérhetőségeken: borsoszsofia.zoldhid@gmail.com, Tel.: 06/72/236-236, 06-20-293-3323

