„Légy Pécs Jövője!”
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
hirdet civil szervezetek támogatására

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést
és támogatásukat. Sajátos társadalmi helyzetüknek köszönhetően képesek a lokális problémák felismerésére,
képviseletére, a kínálkozó megoldások közül a legszélesebb társadalmi rétegek számára kedvezőek
kiválasztására, valamint a helyi közösségek bevonásával ezek gyakorlati megvalósítására.
Az Önkormányzat ebben az évben fogadta el a város közép- és hosszú távú városfejlesztési stratégiáját, az
Ökováros-Ökorégió programot. E programmal szimbiózisban jelenleg előkészítés alatt áll a város
településfejlesztési koncepciója. Mindkettő a fenntartható városfejlesztés alapdokumentumának tekinthető,
amelyben a Város, polgáraival közösen fogalmazza meg azt a keretet, amiben Pécs gazdasági-, ökológiai-,
társadalmi problémái együttesen kezelhetők. Így teremtve élhető és fenntartható életteret a pécsiek számára.
Jelen pályázat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a pécsi civil szervezetek együttműködésében
olyan közösségi célok megvalósítása, amelyek ma már a város egészét érintik, de kezelésük csakis a helyi
közösségek bevonásával és aktív közreműködésével valósulhat meg.
Az Önkormányzat a pályázat lebonyolítása céljából, civil szereplőkből 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:
LÉPJ! - „Légy Pécs Jövője!”

A pályázat célja
A pályázat célja azon tevékenységek támogatása, melyek az Ökováros – Ökorégió programban (megtekinthető:
www.okováros-okoregio.hu) megfogalmazott irányelvek alapján szerveződnek, azaz ökológiai-, gazdasági-,
társadalmi fenntarthatóság elvei szerint szervezett programot valósítanak meg, közreműködnek az élhető és
fenntartható városi környezet kialakításában. A pályázat kiírója olyan projektötleteket vár, melyek a pécsi
közösségek saját igényeit, szükségleteit elégítik ki környezetük fenntarthatóbbá tétele által, az aktív cselekvés
eszközeivel, lakóközösségek, családok, intézmények bevonásával. A pályázat célja a társadalom
szemléletformálása, a fenntarthatóság elvei szerinti cselekvés ösztönzése. A pályázat keretében kizárólag Pécs
közigazgatási határain belül megvalósuló programok támogatására van lehetőség.

További részcél olyan projektek támogatása, melyek:
-

hosszútávon fenntartható és működtethető tevékenységet valósítanak meg;
az egyéni felelősségvállalás szükségességének felismerését ösztönzik, annak kihangsúlyozásával
terveződnek;
lehetőséget teremtenek civil szervezetek, lakóközösségek, családok együttes tevékenykedésére egyegy közösség aktív részvételével, vagy a helyi lakosság bevonásával;
az akcióprogram indításakor kapcsolatépítést ösztönző, sajtó-nyilvános közösségi programot
szerveznek;
programjukban elősegítik az önkéntes munka terjedését Pécsett.
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Pályázati kategóriák
A pályázat projekttervének az alábbi kategóriák egyikében meghatározott feltételeket teljesíteni kell. A pályázat
benyújtásakor a pályázati adatlapon azon választott kategória mottóját és sorszámát megjelölni szükséges,
melybe a tervezett projekt illeszkedik.
A fenti célok figyelembe vételével pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
1. „Miénk itt a tér” – pályázati lehetőség játszótér közösségi felújítására, állapotának javítására,

élhetőbbé tételére.
E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi lakóközösség(ek)-el, a játszóteret
használó családokkal való együttműködésben vállalják a játszóterek felújítását, karbantartását,
rendszeres közösségi programok szervezését.
A játszótér kiválasztása során a pályázó köteles egyeztetni a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési
és Környezetgazdálkodási Kft. – vel az elvégzendő munkálatok egyeztetése miatt.
2. „Legyen újra természetes!” – pályázati lehetőség egy elhanyagolt közterület állapotának

közösségi javítására, élhetőbbé tételére.
E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a közterület környékén élőkkel,
lakóközösség(ek)kel, intézmény(ek)kel együttműködésben vállalják egy általuk kiválasztott, elhanyagolt
közterület rendbetételét, szépítését, karbantartását.
A „szépítendő” közterület kiválasztása során a pályázó köteles egyeztetni a BIOKOM Pécsi
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. – vel a helyszín, és a telepítésre alkalmas
növényfajok kiválasztása érdekében.
3. „Legyen a te kerted is!” – pályázati lehetőség tematikus bemutató kertek, közösségi kertek

létrehozására/fejlesztésére (veteményes-, gyümölcsös-, virágos kert, komposztálóhely).
E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a gyermek, dolgozói, szülői közösségek,
családok bevonásával együttműködésben vállalják bemutató kertek létrehozását/ fejlesztését.
A közterület kiválasztása során a pályázó köteles egyeztetni a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési
és Környezetgazdálkodási Kft. – vel a helyszín e célra történő hasznosíthatósága miatt.
4. „Legyen a te udvarod is!” – pályázati lehetőség iskolai-, óvodai-, intézményi környezet

fásítására (fák-, cserjék).
E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a gyermek-, dolgozói-, szülői közösségek,
családok bevonásával együttműködésben vállalják az intézményi környezet fásítását, zöldítését.
A pályázó köteles egyeztetni s a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási
Kft. – vel a helyszín, és a telepítésre alkalmas növényfajok kiválasztása érdekében.
5.

„Legyen rá energiád!” – pályázati lehetőség iskolai-, óvodai-, intézményi környezetben
megvalósítandó, a háztartásokat és a polgárokat energiatakarékosságra ösztönző programok,
akciók, projektek, vetélkedők szervezésére.

2

„ L É G Y
Pályázati

P É C S

J Ö V Ő J E ! ”

Pécs MJV Önkormányzat pályázata civil közösségek támogatására – PÉCS 2012

kiírás

E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a gyermek-, szülői- közösségek, családok
bevonásával együttműködésben vállalják az energiatakarékosságra ösztönző programok bonyolítását.
6. „Légy válogatós!” a szelektív hulladékgyűjtés elindítása / bővítése a gyermek-, dolgozói-,

szülői közösségek, családok bevonásával; ehhez kapcsolódó projektek, programok, vetélkedők,
szemléletformáló rendezvények szervezése.
E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a gyermek-, szülői- közösségek, családok
bevonásával együttműködésben vállalják a szelektív hulladékgyűjtés elindítására / bővítésére ösztönző
programok bonyolítását.
7. „Élj velük együtt!” – pályázati lehetőség a városi ember és a városban élő állatok harmonikus

együttélését célzó ismeretterjesztő programok szervezésére
E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, akik a városi állatvilág és a városi emberek,
valamint a városi otthonokban állatot tartó –, és nem tartó lakosok egymással való kapcsolatának
javítását célozzák pályázatukban. Tekintettel egymás igényeire a harmonikus együttélést kreatív
eszközökkel segítik, és mindkét fél számára megfelelő hosszú távú megoldásokat kínálnak.
8. „Add tovább!” – pályázati lehetőség kölcsönös „szívességi rendszerek” kialakítására
E kategóriában azon civil szervezetek pályázhatnak, amelyek projekttervükben a lakóterületi közösség
belső erőforrásainak, önkéntes munkájának bevonásával olyan közösségi programokat szerveznek,
mely a helyben lakók termékeinek, szívességeinek/szolgáltatásainak egymás közötti cseréjét/
felajánlását gyűjti össze. Hosszabb távon a közösség számára egy folyamatosan fenntartható helyi
támogatási rendszer kialakítását eredményezhetik.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek:

-

a zöldítéssel kapcsolatos programok megvalósításához hazánkban őshonos, a helyi viszonyokhoz
alkalmazkodó növényfajokat választanak;
bevonnak más, magán-, esetleg vállalkozói támogatásokat a projekt finanszírozásába;

-

programjukat a helyi közösség bevonásával tervezik és hajtják végre;

-

kreatív közösségi programmal kezdik meg a projekt megvalósítását;

-

„ Az aktív időskor és nemzedékek közti szolidaritás európai éve” alkalmából programjaikba igyekeznek
bevonni az idős, aktív polgárokat, leszakadó társadalmi csoportokat, valamint előmozdítják a generációk
kölcsönös megértését és együttműködését.

-

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A projekt céljai mennyire illeszkednek az Ökováros-Ökorégió Programban megfogalmazott stratégiához, a
fenntarthatóság eszmerendszeréhez.
A projekt mennyiben szolgálja a szemléletformálást a hétköznap gyakorlatában.
A projekt fenntarthatósága, rendszeres közösségi eseményként való megalapozásának lehetősége.
A pályázó által benyújtott ötlet hatékonysága, „jó gyakorlatként” történő bevezethetősége, innovativitás.
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A projekt keretében kifejtett aktivitás hatása a pécsi polgárok együttműködésére.
A projekt hasznossága, hatásának jelentősége a közösségi, emberi kapcsolatok építése szempontjából.
Az igényelt támogatás és a megvalósítandó program kivitelezési költségei arányának realitása.
A programba megvalósulása során aktív elérések (személyesen közreműködők, résztvevők) száma.

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be:
pécsi székhelyű, és tevékenységüket Pécs közigazgatási határán belül kifejtő:
 Egyesületek
 Alapítványok
 Szövetségek
Magánszemélyek, családok, illetve lakóközösségek, utcaközösségek civil szervezeten keresztül nyújthatják be
pályázatukat.

Nem nyújthatnak be pályázatot:











gazdasági társaságok
közalapítványok
párt által alapított alapítványok,
párt részvételével létrehozott egyesületek,
szakszervezetek
munkaadói, munkavállalói es gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
egyházak
azok a civil szervezetek, 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
olyan civil szervezetek, melyek az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján közfeladat
ellátáshoz támogatásban részesülnek, és a szerződésben meghatározott feladatkörükbe
tartozó tevékenység megvalósításához igényelnek támogatást

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a támogatás a formai feltételeknek megfelelő bármely
civil szervezet számára elérhető, alaptevékenységének jellegétől függetlenül.
A pályázatok megvalósításának helyszíne:
A támogatásban részesülő pályázatok megvalósulási helyszíne Pécs és közigazgatási területére korlátozódhat.

A benyújtható pályázatok száma:
Egy szervezet ugyanazon közösséggel együttműködésben egy pályázaton indulhat. Amennyiben más-más
közösséggel különböző pályázatot kíván megvalósítani, úgy legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. A közösség ez
esetben helyi lakóközösséget, iskolai-, óvodai-, bölcsődei (szülő/intézményi/munka) közösséget jelent, nem civil
szervezetet.

A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG: 15.000.000.- Forint
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A támogatás mértéke:
 minimum 50.000.– maximum 300.000.- Forint
Ha támogató döntése, a pályázó által kérelmezett támogatás mértékénél kevesebb összeget ítél meg, a
pályázónak a szerződéskötés előtt be kell nyújtania módosított költségvetését. A projektet ennek megfelelően kell
megvalósítania.

A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás folyósítására a szerződéskötés követő 30 napon belül, de legkorábban 2012. szeptember 15-ét
követően kerülhet sor.

A támogatás intenzitása:
A támogatás intenzitása nem haladhatja meg a projekt költségvetésének 90 %-át.10 % önrész biztosítása
kötelező.
Önrészként elszámolható igazolt önkéntes munka vagy olyan természetbeni juttatás, mely közvetlenül
kapcsolódik a projekttevékenységhez. (Pl.: saját tulajdonú eszköz, helyiség, ingatlan biztosítása, önkéntes
munka). 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 munkakönyv vezetése, 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
 dologi kiadások
 tárgyi eszköz beszerzés
 személyi jellegű kifizetések (megbízási díj, tiszteletdíj, a megítélt összeg legfeljebb
15%-a)
 programköltségek
 a program szervezőjének díjazása (a megítélt összeg legfeljebb 15%-a)
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 költségek (kivéve helyi tömegközlekedés indokolt esetben)

Megvalósítási időszak:

2012. június 25. – 2012. november 30.
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Pályázat benyújtása
A benyújtandó pályázati anyag részei:
1. A pályázati adatlap kitöltött példánya Microsoft Word 97-2003 verzió szerinti (.doc) formátumban
2. Benyújtandó mellékletek listája:
alapító okirat – hitelesítve, (pdf) formátumban szkennelve
bírósági cégkivonat – hitelesítve, (pdf) formátumban szkennelve
aláírási címpéldány – hitelesítve, (pdf) formátumban szkennelve
3. A pályázó, a pályázati kiírás mellékleteként szereplő nyilatkozat benyújtásával igazolja a pályázatban
feltüntetett adatok hitelességét.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázati adatlapot és a mellékleteket kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani CD/DVD
mellékletként, valamint a pályázati adatlapot e-mail formájában is szükséges megküldeni a
civil2012@ph.pecs.hu címre, a határidő lejártáig. A pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatot papír alapon,
cégszerűen aláírva kell benyújtani.
A pályázó nyilatkozatát, valamint a CD/DVD mellékletet postai úton szükséges benyújtani az alábbi címre:
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A borítékra írják rá a pályázat mottóját: LÉPJ – Légy Pécs Jövője!
A pályázati dokumentáció benyújtására személyesen nincs lehetőség. A nem postai úton benyújtott pályázatok
automatikusan elutasításra kerülnek.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. június 1.
A határidő a postára adás, valamint az e-mail küldés dátumát jelenti. A határidő lejárta után beérkező pályázatok
érvénytelennek tekintendők.
Ha a pályázat a postai és elektronikus(e-mail) úton benyújtandó verziója közül csak az egyik érkezik be időben, a
pályázat érvénytelen.
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A pályázat nyilvánossága, tájékoztatás
A projektek kötelező dokumentációja, kommunikációja:
Előzetes kommunikáció:
A pályázó köteles programjának tervezett megvalósulási időpontja előtt legalább 14 nappal az esemény
hirdetését (plakátját) elektronikus úton eljuttatni az info@okovaros-okoregio.hu e-mail címre a rendezvény - a
pályázat kiírója általi – további népszerűsítése, hirdetése miatt.
Utólagos kommunikáció:
A megvalósult programokat a vizuális eszközök (kép, video) minél szélesebb spektrumának felhasználásával kell
dokumentálni, és a megvalósulás után legfeljebb 5 nappal az (info@okovaros-okoregio.hu) e-mail címre
megküldeni. A dokumentációkat szükséges továbbá az elszámoláskor a pályázó szervezet honlapján részletes
beszámolóval és fotódokumentációval ellátva közzétenni.
További kommunikációs elemként valamennyi projekt helyszínen kommunikációs tábla elhelyezése történik, mely
arról ad tájékoztatást, hogy a projekt PMJV Önkormányzata Ökováros-Ökorégió Programjának keretében valósult
meg. A tábla előzetes elkészíttetését valamint a helyszíneken történő kihelyezését az Ökováros-Ökorégió
Alapítvány végzi el, költségeit pedig az önkormányzat támogatásával az Alapítvány finanszírozza. A táblán
egységes arculatként az Ökováros-Ökorégió Program emblémája és az Önkormányzat címere is megjelenik, a
megvalósító szervezeté mellett.

A pályázati kiírás és értékelés közzététele, tájékoztatás:
A pályázati adatlap és mellékletei letölthetők a pecsicivil.hu, a http://varoslako.pecs.hu/civil_elet/, és a
www.okovaros-okoregio.hu weboldalról.
A pályázókat pályázatuk elbírálásának eredményéről a pályázat kiírója a megadott e-mail elérhetőségen
tájékoztatja a leadási határidőt követő 30 napon belül. A pályázók nevének és projektjének közzétételéről,
függetlenül attól, hogy projektjük támogatásra vagy elutasításra került, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala gondoskodik a pecsicivil.hu, a http://varoslako.pecs.hu/civil_elet/, és a www.okovaros-okoregio.hu
weboldalon.
A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. – vel kapcsolatos egyeztetések miatt a cég
zöld-, és közterület fenntartási részlegvezetője áll rendelkezésre az alábbi e-mail.címen: nagy.ervin@biokom.hu
A pályázattal kapcsolatos bővebb információkkal Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala civil referense
áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken. E-mail: jonasg@ph.pecs.hu, Tel: 06-72/533-903
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