A kedvezményezettek kötelezettsége a szerződés kötés és a projekt megkezdése előtt:
A BIOKOM Kft.-vel egyeztetni a tevékenység megkezdését megelőzően, valamint ennek megtörténtét igazolni, amennyiben ez korábban még nem történt
meg.
Az Ökováros-Ökorégió Alapítvány munkatársával felvenni a kapcsolatot a projekt kommunikációjának egyeztetése érdekében.
A programot nyilvános nyitó rendezvénnyel indítani, melynek időpontjáról a Támogatót és az Ökováros-Ökorégió Alapítvány munkatársait 2 héttel az
eseményt megelőzően tájékoztatni szükséges. A rendezvény hirdetési plakátját vagy az esemény leírását szükséges az info@okovaros-okoregio.hu email
címre eljuttatni.
A kuratórium javaslatai szerint módosított költségvetést a Támogató részére benyújtani.

Támogatási
összeg / Döntés

Szervezet

Cél

3. Szektor Közhasznú
Alapítvány
A Köztársaság Téri Óvodáért
Alapítvány

A hagyományos könyvolvasás népszerűsítése, egy
városi könycseremozgalom elindítása.

250 000 Ft

Innovatív, kreatív program, mely minden korosztályt megszólítva népszerűsíti az
olvasást, és az élmények közösségi megosztását.

Az
óvoda
udvarának
zöldítése,
a
környezettudatosságra nevelést segítő tanösvény
és tematikus kiserdő kialakítása.

300 000 Ft

A pályázat jól átgondolt, és szakember tanácsait figyelembe véve hosszú távon
fenntarthatónak tűnik. A közösségi program jól tervezett, megvalósítható. Költségvetése
összhangban áll az elvégzendő munkával és beszerzendő eszközökkel.

Alsós Diákjainkért
Alapítvány

Az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola
udvarán lévő játszótér felújítása.

200 000 Ft

Részletesen
kidolgozott
magas
színvonalú
szakmai
programelemekkel, erős szemléletformáló foglalkozásokkal.

Apró Léptek Alapítvány

A hulladékfeldolgozás, a levegő- és vízszennyezés,
a zaj és más civilizációs ártalmak problémáinak a
környezeti szocializáció eszközén keresztül történő
kezelése.

300 000 Ft

A pályázat átgondolt, részletesen megtervezett. A kisgyermekek szemléletformálása
nagyon fontos, megtanulják, és később ők viszik haza a mintát családjukhoz. A projekt
hosszú távon fenntartható, az állagmegóvással párhuzamosan összetett kert fejlesztést
valósít meg. A kivitelezésben közösségi programok jelennek meg, bevonva családokat.

A Zsolnay Vilmos úti Óvoda udvarán veteményes
"Apróval az aprókért"
Óvodafejlesztési Alapítvány kert és komposztálóhely létrehozása, virágoskert

110 000 Ft

A pályázatban megfogalmazott célok reálisak, mind a talaj minnőségének javítására,
mind a kert bővítésére vonatkozóan, mindezzel összhangban áll a költségvetés. Az
elvégzendő munkálatok megvalósításához közösségi programok kapcsolódnak
családok bevonásával. A projekt fenntarthatósága konkrétan bemutatásra került.

250 000 Ft

Az oktatási intézmény a projekt során fejleszteni kívánja a szelektív hulladékgyűjtéshez
szükséges eszközeit, bővíteni az elkülönítetten gyűjtött hulladékok körét. Mindezt
kiegészíti egy tematikus hét, mely segíti az ismeretek és a gyakorlat elsajátítását. Így a
projektelemek egymást erősítve jelennek meg A kiírásban szereplő, illetve a projektben
kitűzött cél megvalósítható. A több közösség - iskolai, szülői, környező lakosság bevonása külön előnye a pályázatnak. A szakmai színvonal a civil szervezetek
bevonása miatt maximálisan biztosított. Komplexitása miatt a fenntarthatóság
hosszútávon reális. A költségvetés arányban van a célokkal, azonban a személyi
költségek csökkentését javasoljuk a források szűkössége miatt.

átalakítása, fejlesztése.

Árpád Gimnázium
Alapítvány

Megyervárosi Öko Témahét megrendezése.

Kuratórium indoklása

program,

kreatív

"Babóca" Alapítvány

A kisgyermekkori környezeti nevelés bevezetése és
megvalósítása a Mezőszél bölcsődében.

180 000 Ft

A pályázatban megfogalmazott célok fenntartható programot feltételeznek, de kissé
elnagyoltan megfogalmazottak. A költségvetésben szereplő egyéb felszerelési
eszközként megjelenő kerti játékok beszerzése (hinta, kisház) ebben a kategóriában
nem támogatható.

Balokány-ligetért Egyesület A Balokány-liget, mint helyi védettséget élvező

150 000 Ft

A Balokány-liget karbantartása (zöldfelület gondozása, hulladék szedés) minél
szélesebb rétegek bevonásával a projekt fő célkitűzése, mely jól körülhatárolható. A
köztéri hulladékgyüjtők jelenleg hiányoznak a területről, ezért ezek beszezésével és
elhelyezésével reális esély van a parkban eldobott hulladék mennyiségének jelentős
csökkenésére. Emellett rendszeres a projektben a közösségi esemény - bár indító
közösségi program nem része a projektnek - , melynek fenntarthatósága hosszú távon
biztosított. A költségeknél a kisértékű eszközbeszerzés indoklása elnagyolt. A
megvalósítás során legalább 2 köztéri hulladékgyűjtő elhelyezése szükséges a BIOKOMmal egyeztetve.

150 000 Ft

A projekkterv elnagyolt, vázlatosan megfogalmazott. Hiányzik a program részletezése,
időbeli ütemezés. Az alapötlet jó, de megvalósításához túlzóak a személyi kiadások. A
terv alapján évente ültetnek 2-3 fát az induló első osztályok részvételével, ami 3 fa
költségét jelenti, így ez a költségsor túlzó. Kérdéses a projekt fenntarthatósága (fák
évenkénti beszerzési költsége) a további évekre vonatkozóan. Kérjük, - a
szerződéskötés előtt - mérlegeljék megvalósíthatónak tartják ezen feltételek mellett
pályázatukat.

nem támogatott

A projekt nem kidolgozott, a kategóriában meghatározott konkrét célok nem jelennek
meg, illetve általánosságokat tartalmaz, részben félreértelmezett. A személyi költségek
jelentősen meghaladják a kiírásban meghatározott 15%-os határt.

nem támogatott

A pályázatban megfogalmazott célok vázoltak, elnagyoltak. Hiányzik a pontos
cselekvési terv, időzítés, beszerzendő anyagok, eszközök részletezése, azok
felhasználási területei. Közösségi program nem jelenik meg, hasonlóképp a bevonásra
kerülő közösségek. Mivel nem került kidolgozára részletes programterv, így a felmerülő
személyi költségek és megbízási díjak is indokolatlanok.

272 000 Ft

A projektterv egy - a kertvárosi lakosság egy szűkebb rétegét érintő - problémára kínál a
tájékoztatás útján megoldási lehetőséget. Javasoljuk, hogy a kiadvány kevesebb
oldalszámon nagyobb példányszámban jelenjen meg szélesebb kört elérve, és a
varjakkal kapcsolatos problémák mellett az egész kertvárost érintő egyéb állatfajokkal
(pl. galambok) kapcsolatos információk is kapjanak helyet. Javasoljuk továbbá közösségi progamként - nyilvános kerekasztal beszélgetés szervezését szakmai
résztvevőkkel (BIOKOM Kft., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága), önkormányzati
képviselőkkel illetve lakossági szereplőkkel. Kérjük - a szerződéskötés előtt mérlegeljék, megvalósíthatónak tartják ezen feltételek mellett pályázatukat.

közpark fejlesztése, biztonságosabbá tétele.

Bányászok Érdekvédelmi
Kulturális Egyesület
1.

A Budai Városkapu Iskola udvarának fásítása.

2. Kreatív vetélkedő szervezése a fenntarthatóság
gondolatkörének népszerűsítése érdekében.

3. A Pákolitz István közösségi ház előtti terület
"zöldítése", növények ültetése.

Baranya Természeti
Értékeiért Alapítvány

A projekt célja egy olyan tájékoztató füzet készítése
és terjesztése az érintett lakosság körében, ami
segít elfogadhatóbbá tenni a varjak városi, így pécsi
jelenlétét is.

Cseperedő Alapítvány Pécs

A 0-3 éves korú gyermekek és családtagjaik
magatartásformálása,
melynek
hosszútávon
megmutatkozó erdménye az ökotudatos életmód
folytatása és fenntartása.

210 000 Ft

A projekkterv széleskörű, egy kategórián belül kíván megvalósítani több célt, úgy mint
zöldítés, víztakarékosság, szelektív gyűjtés. A költségvetés is ehhez igazított, csak
eszközbeszerzésre irányul ugyan, de kevéssé hatékony módon, mindenképp javasolt a
költségek csökkentése. A Thermo King műanyag komposztáló helyett fából készültet
javasolt beszerezni. Amennyiben a támogatásból nem találják kivitelezhetőnek
programjukat, javasoljuk a szelektív hulladékgyűjtés bővítését egy későbbi projekt során
megcélozni. Közösségi program, szülők, lakók bevonása jól megfogalmazott.

Csodabölcsőde Közhasznú
Alapítvány
1.

A bölcsőde udvarán meglévő gyermekmedence
átalakítása tematikus érzékelő élményösvénnyé,
füvesítés, bokrok telepítése, padok cseréje.

270 000 Ft

A pályázatban megfogalmazott célok reálisak a kert zöldítése, az elavult, veszélyessé
vált padok javítása és az élményösvény létesítése tekintetében. A munkálatokba
családokat, az intézmény gimnáziumának és kollégiumának diákjait, szakembert
vonnak be, a fenntarthatóság konkrét megfogalmazásra kerül. Az ütemtervben nyitó és
záróprogram szerepel. A projekt maximális támogatásban részesül.

nem támogatott

Az alapítvány két kategóriában két pályázatot nyújtott be, de valójában mindkettő a 4.
kategóriába sorolható. Mindkét projekt célcsoportja azonos, így a pályázati kiírás
alapján jelen pályázat nem kap támogatást.

2. A bölcsőde udvarának fűvesítése, veszélyt hordozó
fák ritkítása, bokrok telepítése, talajcsere, föld
pótlása.

"Dr Majorossy utcai óvoda
gyermekeiért" Alapítvány

Élhető,
természet
közeli
óvodai környezet
kialakítása az udvar zöldítése (füvesítés, bokrok,
cserjék ültetése) révén.

249 000 Ft

A pályázat kidolgozottsága alapos, részletes, fenntarhatósága megalapozott. Az udvar
zöldítésébe ás állagmegóvó munkálataiba széles körben vonja be az óvodát látogatók
körét. Akcióprogramjuk jól szervezett, sajtónyilvános közösségi esemény tervezett.

Értelmi Fogyatékosok és
Segítőik Országos
Szövetsége Baranya Megyei
Egyesülete

Az
energiatakarékosság
területén
végzett
szemléletformálás, az ép és fogyatékos családok
integrációja, a Sétatéren rendezett közösségi
program keretében.

80 000 Ft

Az egyesület minden évben megtartott "Minannyian mások vagyunk integrált kulturális
hétvége" programot 2012. évben a pályázó az energia jegyében kívánja megszervezni,
melyhez előzetesen meghirdetett rajzpályázat kapcsolódik. A bevonni kívánt
szervezetek, közösségek száma garancia a közösségi programok megvalósulásához. A
teljes programsorozatnak tematikus eleme az enrgiatakarékosság, ezért csak az ehhez
közvetlenül kapcsolható projektelemek kerülnek támogatásra. Nem támogatható a
takarítással, élelmzéssel, filmkészítéssel kapcsolatos projektelemek. Fenntarthatóság
jelen esetben nem értelmezhető.

Madárbarát kert alakítása, cserje szinten zöld felület
Ez Gyerekjáték"
szülői
és
gyermek
közösség
Óvodafejlesztési Alapítvány növelése,

300 000 Ft

A pályázat szem előtt tartja a szemléletformálást, mind a gyermekek, mind szüleik
körében. A projekt céljainak elérése és fenntarthatósága a pályázati anyag alapján
biztosított. A madárbarát kert létesítése sövénytelepítéssel valósul meg, mely akció a
szülők konkrét munkája nyomán realizálódik.

200 000 Ft

A pályázó példaértékű környezeti nevelési programmal és gyakorlattal rendelkezik, a
projekt során a szelektív hulladékgyűjtés bővítését és rendezetebbé tételét valósítja
meg a szülői közösség bevonásával. A projekt céljainak elérése és fenntarthatósága a
pályázati anyag alapján biztosított. Az igényelt költségek közül a fénymásolás,
szóróanyag elkészítése a célcsoportok ismeretében igen eltúlzott. A kisértékű
eszközbeszerzések közül a fényképezőgép beszerzése nem támogatott. A többi
költségtétel arányos csökkentését javasoljuk. A hulladék szelektív elszállításának
lehetőségéről a BIOKOM Kft.-vel egyeztetni szükséges.

szemléletének
formálása,
a
természeti
környezethez
való
viselkedési
formák
és
magatartásmódok kialakítása, a Teleki Blanka úti
óvodában.

Erdei óvoda oktatási
Nevelési Alapítvány

A Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó utcai
Tagóvodájában, a Takarítási Világnap alkalmából
közösségi program és játszóház szervezése.

Fehér Zaj Művészeti
Egyesület

nem támogatott

A pályázat kidolgozatlan, konkrétumok nem kerülnek bemutatásra, a projekt
fenntarthatósága nem látszik. Hiányzik a BIOKOM Kft.-vel történt egyeztetés, a nyitó
program, a költségkategóriák megnevezése félreértelmezett. Javasolt pályázatíró
szakember bevonása, vagy tanácsadás igénybevétele.

nem támogatott

A pályázat kidolgozatlan, konkrétumok nem kerülnek bemutatásra, a projekt
fenntarthatósága nem látszik. A pályázat és a kategória céljai részben
félreértelmezettek. Javasolt pályázatíró szakember bevonása, vagy tanácsadás
igénybevétele.

A pécsi KRESZ-Park és környezete állapotának
élőbbé és élhetőbbé tétele (virágosítás, takarítás,
zöldítés).

225 000 Ft

A pályázó a sokak által használt KRESZ park fogadótereinek karbantartását, a park
környezetének rendbetételét vállalta egy hozzá kapcsolódó hétvégi közösségi
programmal. A célok megvalósíthatók, a fenntarthatóság biztosított a pályázó korábbi
tevékenységének tükrében. Különösen fontos annak a felismerése, hogy a közösségi
terek közös gondozása és környezetének ápolása, elősegíti a lakosság bevonását a
park gondozásába, valamint vonzóbbá teszi azt a célközönség számára. A költségvetés
reális, megvalósítható, azonban jelen pályázatban a biciklik karbantartását nem tudjuk
támogatni.

"Gyermekeinkben érlelődik A Nagy Jenő utcai óvoda udvarán fűszerkert és egy
díszkert kialakítása, a szülői munkaközösség
a jövő! " Alapítvány

270 000 Ft

A projektterv fűszerkert és díszkert kialakítására irányul. Az elképzelés megvalósítható
és fenntartható, költségvetés reális. Javasoljuk a közösségi programba minél több
szülő, esetleg lakó bevonását.

280 000 Ft

A projekterv innovatív, átgondolt, jól megfogalmazott. A tanösvény kialakítása
szemléletformáló hatású, a projekt fenntarthatósága biztosított. Diákok, szülők
bevonása megjelenik csakúgy, mint közösségi programok. Költségtervezésnél az
ismeretterjesztő táblára szánt összeg túlzó, javasoljuk szűkebb keretből a
megvalósítását.

1.

A Pécs, János u. 11. szám
udvarának növényesítése.

2. Az

alatti tömbház

újrahasznosítás
témájának
módszerével történő népszerűsítése

Free Mobility Egyesület

fotókiállítás

bevonásával.

Gyermekeinkért Alapítvány Iskolai tanösvény létesítése a Mecsekaljai Óvoda és
Általános Iskola udvarán, előnyben részesítve a
Mecsekaoldal őshonos fásszárú növényeinek az
ültetését.

Hármas Egység Pedagógiai
Alapítvány

A Tettye Völgye Waldorf Óvoda
kialakítandó tankert és közösségi
szervezése.

udvarán
program

280 000 Ft

A projekt részletesen megtervezett és kidolgozott, a fenntarthatóságot szem előtt tartó,
szemléletformáló hatású. Költségvetése az elvégzendő munkálatokhoz viszonyítva
reálisnak mondható. Mivel azonban a Waldorf oktatás még mindig viszonylag szűk
réteghez jut el, javasoljuk a létrehozásra kerülő kert megismertetését egyéb, nem
waldorf jellegű pécsi intézmények diákjainak részére is, esetleges közös jövőbeni
programok szervezésével.

Hirdi Nőegylet

Pécs-Hirden köztéri szemétgyűjtők kihelyezése,
közösségi programmal egybekötve.

60 000 Ft

A "Legyen újra természetes" kategóriába benyújtott pályázat egészében nincs
összhangban a kiírásban megadott célkitűzésekkel. A pályázat kidolgozottsága nem
megfelelő. Azonban a közterület tisztaságának megőrzését elősegítő hulladékgyűjtő
edények beszerzését a kuratórium támogtaja. A betonkiegyenlítésre vonatkozó
költségek nem támogathatóak ezen pályázat keretében.

Ifjúsági Unió Pécs

1.

A Ledina Park szabadtéri nyitott közösségi tér
további fejlesztése, kutyafuttató kialakítása kistestű
kutyáknak, füves futópálya kialakítása, mini
focipálya kisgyerekeknek, sövényátültetés, pótlás,
további fásítás, "kutyás - sportos" közösségi nap
szervezése.

250 000 Ft

Az Egyesület által benyújtott pályázat kidolgozott, a korábbi kezdeményezések (pl.
kutyafuttató, focipálya) további szabadidős tevékenységekkel való bővítését és a
megvalósult beruházások fejlesztését tartalmazza. A kutyafuttató fejlesztése, a mini
focipálya és a futópálya kialakítása újabb közösségek számára nyújt lehetőséget
szabadtéri programokhoz. A projekt során megvalósuló közösségi nap szervezése
hozzájárul a szabadidő park minél szélesebb körben való megismertetéséhez. A
területen a növényzet megújítását különösen fontos támogatni. A projekt
fenntarthatósága a pályázó által, valamint a környéken lakó közösségek bevonásával
biztosított. A beruházásnál a kuratórium nem támogatja a vasszerkezetek beépítését,
valamint a fűnyíró beszerzését, mert a park növényzetének gondozása a BIOKOM
feladata.

Felsővámház
u.
73.
lakóközösségének
bevonásával az épület mögötti(40221/6 hrsz) régi
játszótér és elhanyagolt füves terület rendbetétele,
virágosítása, közösségi térré alakítása.

235 000 Ft

A projekt elemei ( közösségi tér feljesztése) és a közvetlen lakókörnyezet bevonása,
összhangban vannak a kiírás célkitűzéseivel, biztosított a fenntarthatóság. Külön
érdeme a pályázatnak, hogy a fejlesztések tervezésénél, a munkák kivitelezésénél
törekszik a résztvevők széleskörű bevonására, szem előtt tartva, hogy a területet kik és
milyen célokra fogják használni. A költségvetés általában reális, bár a pergola építése
véleményünk szerint alulköltségelt. Forráshiány miatt a fűkasza és sövényvágó
beszerzése nem támogatott.

Interregionális Megújuló
Energia Klaszter Egyesület

Az energetikával, megújuló energiákkal kapcsolatos
programok,
workshop-ok
megszervezése,
lebonyolítása, a város különböző gyermekközpontú
intézményeiben.

200 000 Ft

A projekt előnye, hogy a tervezett program keretében a gyerekek olyan eszközökkel
ismerkedhetnek meg, illetve készíthetik el sajátkezűleg, melyek nyitottá teszik őket ezek
későbbi használatára. Emellett az energiahatékonyságot, takarékosságot/alternatív
energia használatát komplex módon kezeli: előadás, bemutató, manuális tevékenység.
A pályázat gyengesége, hogy a tervezett résztvevők esetlegesek, nincs semmiféle
irányszám a célcsoportra vonatkozóan. Több költsége a projekt összköltségéhez képest
aránytalanul magas, illetve nem felel meg a kiírásban szereplő maximális értékeknek,
melyeket módosítani szükséges. Fenntarthatóság nem értelmezhető.

Iskolai Szociális Munkások
Egyesülete

A Corvin utcai sétány játszóterének felújítása

180 000 Ft

Jól átgondolt, részletesen kidolgozott program. A megvalósítás szempontjából
indokolatlan a fűrész és fúrókalapács megvásárlását.

"Iskolánkért - Pour Notre
École" Alapítvány

A Köztáraság Téri Általános Iskola fennállásának
50. évfordulójára szervezett, "Fűszerezzük meg az
50. évfordulót" projekt megvalósítása, növények
kiültetése, az épület Köztársaság téri bejáratának
zöldítése.

200 000 Ft

A projektterv újszerű, az adott körülményekhez igazodva biztosít élhetőbb iskolaudvart,
közösségi programon keresztül, szülők, lakók bevonásával. Az elgondolás jó, de
kérdéses a hosszú távú fenntarthatósága. A nyári időszak nagyobb részében "üres" az
iskola, a dézsás növények életben tartása pedig folyamatos öntözést igényel, hisz nincs
nedvességutánpótlás a talajból. Ez nem kis feladatot jelent. A növények
kiszáradhatnak, pótolni kell, tavasszal újraültetni, ennek finanszírozása problémát
jelenthet az iskolai költségvetésnek. Hosszú távon a betonozott terület egy részének
feltörését javasoljuk, egy későbbi projekt alkalmával. A dézsás megoldás átmenetileg jó
lehet, de javasoljuk esetleg fából készült, nagyobb méretű virágtartó ládák kihelyezését,
mint költséghatékonyabb megoldást.

2. A

Kertvárosiak az Élhető
Kertvrosért Egyesület

KÉK közösségi kert létrehozása.

210 000 Ft

A projektben megfogalmazásra került - már egyébként működő - kert bővítése jó
kezdeményezés, különösen a kertvárosi panelházas övezetben. Cél a kertvárosi
gyerekek természetközelibb szemléletének kialakítása, ehhez jó lehetőség az egyesület
tankertje, mely könnyen megközelíthető. Hiányzik a projektből az érintett diákok, iskolák
elérésének módja, a csoportok időbeli beosztásának megjelenése, elérések száma,
illetve az akció indításakor prioritásként megjelölt közösségi program. Javasoljuk a
környék oktatási intézményeinek augusztusi megkeresését, hogy őszi tanrendjünkbe
beilleszthető legyen a program. Kérjük a szerződéskötés előtt mérlegeljék,
megvalósíthatónak tartják-e ezen feltételek mellett pályázatukat.

Kicsikék Alapítvány

A
Kicsikék
bölcsőde
„Nyitott
játszókert
programjának”
folytatása,
bővítése,
a
gyermekintézményekben használható „jó gyakorlat”
kialakítása
a
kisgyermekek
környezeti
szocializációjában.

280 000 Ft

Az intézmény fontosnak tarja a környezeti nevelést, nagy gondot fordít annak
megismertetésére. A kert zöldítését komplex módon tervezi, gyakorlatilag annak minden
elemét alkalmazza. A projekt fenntarthatósága a pályázati anyag alapján biztosított, a
közösségi program jól megtervezett, sajtónyilvános. A költségek a tervezett
célkitűzésekkel összhangban vannak, azonban forráshiány miatt a kis értékű tárgyi
eszköz költségsort nem tudjuk támogatni.

LÁMPÁS Gyermeknevelési
és Ismeretterjesztő
Alapítvány

Pécs-Patacs városrészen, a Fogd a Kezem
Alapítvánnyal valamint a Pécsi Cseperedő Családi
Napközivel közösen, utóbbi udvarán élhető és
fenntartható játszótéri környezet kialakítása.

70 000 Ft

A pályázati terv alapvetően jó, mely az udvar fásítását és játszótéri játék beszerzését
egyszerre kívánja megvalósítani. A program több szervezet együttműködésével,
önkéntesek bevonásával valósul meg. Mivel azonban a kiírás alapján a 4. kategóriában
fásítási, zöldítési programok támogathatók, így az udvari mászóka beszerzése nem kap
támogatást. Kérjük - a szerződéskötés előtt - mérlegeljék, megvalósíthatónak tartják
ezen feltételek mellett pályázatukat.

"Magyar Lajos Úti
Ovisokért" Alapítvány

A Magyar Lajos úti Óvoda udvarában a növényzet
fiatalítása, udvarrendezés.

250 000 Ft

A projektterv alapvetően jó, bár főként állagmegóvás került a középpontba. A
kisgyermekek hosszú távú biztonságos tartózkodása miatt ez indokolt. Új fák telepítése
is megjelenik tervként, de a költségvetés ennek költségét nem tartalmazza, így kétséges
ennek finanszírozása. A költségvetés eszközbeszerzésre vonatkozó tételei kissé túlzóak,
továbbá fényképezőgép vásárlása nem támogatható.

Magyarországi Németek
Pécs-Baranyai Nemzetiségi
Köre

Pécsett a Rigóder-domb és környezetének
rendezése, fejlesztése, közösségi rendezvénnyel
összekötve.

150 000 Ft

A projekt elméleti megfogalmazásában összhangban áll a kategóriában megjelölt
gondolatokkal, de a programterv nem tükrözi az elképzeléseket. Kevéssé innovatív és
fenntartható. "Hagyományos" közösségi rendezvények sporttal, előadásokkal, melyeknél
hiányzik a konkrét célcsoportok megjelőlése. A költségtervben meghatározott tételek bár pl. sporttevékenységhez köthetők - kevéssé utalnak aktív közösségi cselekvésre.
Javasoljuk a jövőben konkrét cselekvési akvciótervek kidolgozását, és ehhez
kapcsolódó közösségi programok szervezését. Kérjük a szerződéskötés előtt
mérlegeljék megvalósíthatónak tartják ezen feltételek mellett pályázatukat.

Mandulavirág
Alapítvány

A Mandula Bölcsőde udvarának növényesítése.

300 000 Ft

Az intézmény alapítványa a környezettudatosságot szociális elvárásként tekinti
feladatának. A szemléletformálást a gyermekeken keresztül az egész család számára
igyekszik eljuttatni. A zöldítési eseményeket az intézménybe járó gyerekekkel, szüleikkel
valósítják meg. A fenntarthatósági szempontok érvényesülnek, a költségek reálisak.

Mezőszél Utcai Óvoda
Óvodásaiért Alapítvány

Az Óvoda udvarán növények telepése dolgozók, a
szülők, nagyszülők bevonásával.

260 000 Ft

Az óvoda a meglehetősen rossz körülményeihez mérten próbálja zöldíteni kicsi,
nagyrészt betonos udvarát. Ezt támfalelemekkel, föld feltöltéssel, a gyerekekkel közös
virág ültetéssel oldja meg. A projekt jól szervezett, komlex családi szemléletformáló
délutánt szervez. A lehetőségek korlátozottsága a helyi adottságok rovására írható, hisz
a zöldítési lehetőségek korlátozottak. Emiatt a közösségi programra szánt költségek
aránytalanok a teljes igényelt összeghez képest, egyben túlzóak.

Misina kulturális és
Táncegyesület

Kölcsönös szívességi rendszer fejlesztése nevelésioktatási
intézmények és helyi szabadidős
ALKOTÓ, MEGTARTÓ közösségek között.

nem támogatott

A pályázati kiírás a szívesség-csere rendszerek kiépítése során egy lakóterületi
közösség
helyben
lakóinak
termékei,
szívességeinek
egymás
közötti
cseréjét/felajánlását preferálta. A pályázat a megadott pályázati szempontok alapján
nem volt értékelhető. Az igényelt támogatásnak (balettszőnyeg beszerzése) a pályázat
céljaival való összefüggése nem értelmezhető.

Mosolymanó Egyesület
1.

A Csontváry sétányon kialakított Mosolymanó
Családi Központban egy Börzike sorozat beindítása,
a helyi közösség (kertvárosi szülők) szívességeinek,
saját készítésű tárgyainak, gyermekeinek kinőtt
ruháinak, régi játékainak könyveinek cseréjének
megszervezésével.

200 000 Ft

Részletesen kidolgozott szakmai program, mely a helyi közösség erőforrásaira épít. A
költségeket illetően a kuratórium a program lebonyolítása szempontjából
indokolatlannak tartja, és nem támogatja a padlócserét.

2. Kertvárosi kutyafuttató kialakítása a Maléter Pál

180 000 Ft

A projekkterv indokoltsága megalapozott, a kutyafuttató kialakításának megtervezése a
BIOKOM Kft.-vel részletes egyeztetés után történt, a kertvárosi környezet e területének
élhetőbbé tétele szempontjából indokolt. Mivel azonban az egyesület másik két
kategóriában beadott pályázata is támogatásban részesül, így e pályázat - forráshiány
miatt - csak részben támogatható. Kérjük, - a szerződéskötés előtt - mérlegeljék
megvalósíthatónak tartják ezen feltételek mellett pályázatukat.

150 000 Ft

az Egyesület által elkezdett és a Biokommal folyamatosan együttműködésben
megvalósuló játszótér fejlesztési program folytatására vonatkozó elképzelés reális
terveket tartalmaz, erősíti a helyi családok közösségét.

nem támogatott

A pályázat szakmai programja kidolgozatlan, részletek nem kerülnek bemutatásra,
pontosításra. Irreális költségvetés túlzott megbízási díjakkal.

utcában.

3. A Nagy Imre 84. szám alatti háztömb mögötti
játszótér szépítése, és két új játszótéri eszköz
átadása.

Mozgáskorlátozottak
Baranya Megyei Egyesülete

Kölcsönös szívességi rendszer kialakítása,
internetes felületen történő működtetése.

Művészetért az Iskolában
Alapítvány
1.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
homlokzata előtti parkos területen egy sziklakerttel
kombinált mediterrán hangulatú fűszer- és
gyógynövénykert kialakítása.

170 000 Ft

A projekt célkitűzése indokolt, a fűszer- és gyógynövénykert kialakítása és
bemutatókertként történő hasznosítása támogatandó. Javasoljuk a környék minél több
oktatási intézményével felvenni a kapcsolatot a kert oktatási célú kihasználása céljából.
A projekt fenntarthatósága megfogalmazásra került. Mivel az alapítvány két pályázatot
nyújtott be, s minndkettőben támogatást kér eszközökre, így a költségekből e
pályázatban ez levonásra került, és nem elszámolható.

2. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

270 000 Ft

A pályázati terv újszerű, különösen innovatív a vizes élőhely kialakítása és honos vízi
növényvilág telepítése. Ennek hosszú távú fenntarthatósága azonban rendszeres
odafigyelést, gondozást igényel, erre javasoljuk kiemelt figyelmet fordítani. Javasoljuk
további célközösségekkel megismertetni a már elkészült kertet, helyszíni tanórák
megvalósításának lehetőségét biztosítani számukra. A költségvetés nagyjából reális, a
promóciós és élelmezési kiadások csökkentése szükséges. Az első projektben
résztvevő közösségtől eltérő közösség bevonása szükséges a megvalósításhoz, a
pályázati kiírásnak megfelelően. Javasolt más oktatási, nevelési intézmények számára
hozzáférhetővé tenni a kialakított tankertet.

és

kertjének fejlesztése, a biodiverzitás bemutatása, új
élőhelyek kialakítása.

Napsugár Játszókert
Alapítvány

A Napsugár Játszókert megszépítése, felújítása,
játszószerének,
kerítésének,
kapujának
rendbetétele, lefestése, javítása önkéntes segítő
családokkal, gyermekekkel.

200 000 Ft

Az Alapítvány által működtetett játszótér karbantartási és felújítási munkálatai
indokoltak. A megítélt támogatás ezekre a munkálatokra költhető, fényképezőgép
beszerzése és étkeztetés költsége nem támogatott.

"Napsugaras Ősz"
Asszonyklub Egyesület

A "Hird kiskertjeink termékének
cseréje" c. program megrendezése.

és

120 000 Ft

"Napüdvözlet"
Egészségmegörző és
Életmód Egyesület

Közösségi kert fejlesztése Pécs-Somogyban, az
egyesület székhelyének udvarán.

300 000 Ft

A rendezvény igyekszik minden generációt felvonultatni, épít a helyi közösség
erőforrására. A költségek tekintetében a támogatási összeg útiköltségre és a vásár
lebonyolításához szükséges tárgyi eszközökre fordítható.
A pályázat rendkívüli innovatív, sokoldalú és szakmailag megalapozott. Az egyesület
eddigi törekvései is egyértelműen a fenntarhatóság szellemében történtek, a projekt ezt
kívánja folytatni, kiegészíteni.Több területen vonnak be magán támogatásokat
különböző beszerzésekhez. A közösségi bevonás nem kap nagy szerepet a
pályázatban, javasoljuk a permakultúra minél szélesebb körben való megismertetését, a
terület bemutatókertté alakítását.

Noé Bárkája Egyesület

Az Északi Várfalsétány elhanyagolt részének
hasznosítása közösségi fűszer-és gyógynövény
bemutatókert létrehozásával.

280 000 Ft

A pályázó egy olyan területet kíván gondozásba venni, mely már több alkalommal volt
különböző kezdeményezések helyszíne, de végleges funkciót még nem kapott. A projekt
fenntarthatóságát a bemutató fűvészkert biztosítaná. Jól felépített ütemterv és
programlehetőségek, széles célközönség jellemzi a projektet. Javasoljuk a program
nyitásaként közösségi program szervezését. Javasoljuk továbbá a kert falának
felújításához szerződéskötés előtt egyeztetni az Örökségvédelmi Hivatallal.

Nyugdíjasok Egyesülete

Az Egyesület székháza udvarának vízelvezetési
problémájának megoldása, fűvesítése, a székháza
előtti közterület parkosítása.

150 000 Ft

A projekt célkitűzései, azaz a saját területünk és közvetlen környezetünk gondozása,
karbantartása, közösségi térként való használata, virágosítása és ezen terek mások
számára való hozzáférhetőségének biztosítása támogatható a pályázat keretében. A
"Legyen újra természetes" kategóriában az udvar térkövezését és műanyag bútorok
beszerzését nem támogathatjuk. A költségvetésben a teljes pályázati támogatáshoz
viszonyítva az étkezésre igényelt összeg túlzott, ellenben pl. egy közösségi főzés jobban
indokolható.

"Otthon az otthonban"
Egyesület

Az energiatakérosság céljainak megvalósítása az
egyéni felelősségvállalás hangsúlyozásával az ANK
Középiskolai Kollégiumban.

300 000 Ft

A pályázatban leírt projekt ötlet újszerű, példát mutat a közösség széleskörű egymást
kölcsönösen
segítő
bevonására.
Ugyanakkor
hatékonyan
szolgálja
az
energiatakarékosságot (téli-nyári szigetelés), valamint a gyakorlatban bemutatja egy
lehetséges eszköz alkalmazását, viszonylag kis beruházás mellett. Reményeink szerint
referenciaként szolgálhat más épületekkel kapcsolatban. A projektcélok jól
meghatározottak, a program megfelelő részletességgel kidolgozott, több közösségi
program megszervezésére is sor kerül. Fenntarthatóság állagmegóvással biztosított. A
költségek teljes mértékben támogatásra kerünek.

Pécsbányai Kulturális
Egyesület
Pécs-Baranyai Hospice
Alapítvány

A tavalyi év során megvalósított "Gesztenyési
Játszókert" további fejlesztése, bővítése.

299 000 Ft

Helyi szinten indokolt játszótér-fejlesztési program, reális költségvetéssel.

Az Északi Várfal belső sétány nyugati részén a a
„Méltóság Mezeje” program bővítése, virágos terület
kialakítása, a terület rendben tartása.

90 000 Ft

A beadottt pályázat költségvetése a választott kategóriával nincs összhangban, túlzott a
marketing, reklám költség. Ugyanakkor az alapítvány célkitűzései, az általuk folytatott
küldetés sikere közös ügy. Ezért jelen projektben a tereprendezést, a virágosítást és az
évenként megrendezett "Méltóság Mezeje" program park gondozáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzését támogatjuk. Az évenként megtartott program közötti időszakban a
fenntarthatóságról nem szól a pályázat. A több szervezet bevonásával megvalósuló
közös munka példaértékű.

kostolója

Nyári napközis tábort szervez rászoruló gyermekek
Pécs-Egyházmegyei
Katolikus Caritas Alapítvány részére, a környezeti nevelés céljait szolgáló

100 000 Ft

A beadott pályázati program során nem történt egyeztetés a Biokommal, így az
elvégzendő feladatokra vonatkozó megvalósulást nem tartjuk megfelelően
biztosítottnak. Javaslatunk, hogy a park és játszótér helyszínek kiválasztásánál olyan
helyekre vigye a program a gyerekeket, ahol ez megtörtént, és vegyék fel a kapcsolatot
a helyi szervezőkkel. A pályázati támogatás utaztatásra és gyermekek számára
szükséges eszközökre fordítható.

szemléletformáló programok megvalósításával.

Pécsi Amatőr
Szabadidősport Egyesület
(Fittbike SE

A Malomvölgyi Parkerdő területén lévő faház
rendbe tétele. Az ott található szemét, építési
törmelék elszállítása. Az épület mellett egy
sziklakert kialakítása, gondozása.

160 000 Ft

Az egyesület elsősorban a egészségmegőrzés és a természetben töltött szabadidős
tevékenységek területén ténykedik. A támogatásból mindezeket kiegészítendő kíván
fásítani, sziklakertet kialakítani, melyet az egyesület tagjaval és kisgyermekes családok
bevonásával kíván megvalósítani hosszú távon. A költségek között szerepel a parkerdő
területén található épület bérleti díja, melynek támogatása nem indokolt.

Pécsi Egyetemisták
Egyesület

A pécsi lakosok számára egy komplex weboldal
kialakítása, mely online teret biztosít a kölcsönös
szívességek
és
felesleges
tárgyak
csereprogramjának létrehozásához.

150 000 Ft

Hasznos szívességcsere on-line felület ötlet, de a pályázati program nincs részleteiben
kidolgozva, valamint a költségvetés a leírt program szempontjából „eltúlzott” tételeket
tartalmaz. Ezeket arányosan csökkenteni szükséges.

Pécsi Tudományegyetem
hallgatóinak és
dolgozóinak környezetvédelmi szemléletformálása,
elsősorban az energia témakörében.

nem támogatott

A közösségi oldalakon megjelenő, energiahatékonyságot / energiatakarékosságot
népszerűsítő kampányok az egyetemista célcsoport számára egy hatékony eszköz lehet
a szemléletformálásban. Ennek ellenére a pályázatban benyújtott projekt terv nem
tartalmazza a kiíró által elvárt konkrétumokat a kategóriában meghatározott célok
eléréséhez. A költségvetési tételek több esetben is túlzottak (élelmezés, bérleti díj,
kapcsolattartás, nyomtatás). Az igényelt költségek összegzése hiányzik.

A Szivárvány Gyerekház melletti közterületen lévő
régi játszótér felújítása, karbantartása.

250 000 Ft

A pályázati programban felvázolt játszótér fejlesztési program jó lehetőség helyben új
közösségek mozgósítására, együttműködésére. A fűnyíró megvásárlását jelen
pályázatból nem tartjuk támogathatónak.

2. A Szivárvány Gyerekház melletti területen tankert

290 000 Ft

A pályázat átgondolt, részletesen megtervezett. A tankert létrehozása szemléletformáló
és fenntartható, civil közösségek, diákok és lakóközösségek bevonásával történik. A
költségek reálisak, az élelmezési költségek részben támogatottak.

nem támogatott

A pályázó törekvései, ökutudatos szemléletmódja, a közösségi terek újraértelmezése a
fenntarthatóság felé mutat. A megpályázott kategória célkitűzéseinek a projekt nem felel
meg, költségvetése is ezt tükrözi. Ezért jelen civil keretből támogatása nem javasolt.

1.

2. A

Pécsi Életmód Egyesület 1.

létrehozása, amely a helyi őshonos növényekkel,
fűszernövényekkel kerül beültetésre, figyelembe
véve a környezeti sajátosságokat.

Pécsi Sárkányhajózási, úszó Kortárs Öko-Design Műhely létrehozása a "Csinos
és paraúszó sportegyesület Presszó" nevű vendéglátóhely projekthelyszínén.

Pécsi Székesegyház
Nagycsaládos Egyesület

A közösség fejlesztése a szolgáltatások, és a
helyben megtermelt áruk kölcsönös csererendszerének kialakítása útján. A rendszer
létrehozása honlap kialakításával.

150 000 Ft

A program már ismert technikával fejleszti az egyesületi tagok szívességi felajánlásait.,
viszont a költségvetés nincs összhangban a megvalósuló szakmai programmal. A
támogatási összeg a módszer elsajátítására vonatkozó közösségi programokra költhető,
az eszközbeszerzést a kuratórium indokolatlannak tarja, és nem támogatja.

Pécsi Szín-Tér Egyesület

A "Pécsbányai hulladékvarázs" és "Rekukaalkotónap" szervezése a szelektív hulladékgyűjtés,
és
az
újrahasznosítás
lehetőségeinek
és
fontosságának népszerűsítéséért.

210 000 Ft

Ötletes programok, innovatív kivitelezések a szelektív hulladékgyűjtés elindítására, a
környéken élők széleskörű és újszerű módszerrel történő bevonására. Különböző
célcsoportokkal több program is szerveződik a projekt keretében. A fenntarthatósági
szempontok a pályázatban érvényesülnek. A megbízási díj csak a kiírásban szereplő
15%-os arányban támogatható. Az költségvetésben szereplő utazási, szállítási
költségek a kért arányban nem javasoltak támogatásra. A BIOKOM Kft.-vel egyeztetni
szükséges szelektív hulladékgyüjtő kihelyezésének lehetőségéről.

Pécsi Zeneszív Közhasznú
Egyesület

A Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és
Szakközépiskola külső közterületének és belső
udvarának állagmegóvása és fejlesztése, az iskolát
körülvevő cserjésben végzett tereprendezés, bokrok
visszametszése és a szemét összetakarítása.

240 000 Ft

A pályázó terve fenntartható, a saját és közterületen levő udvar együttes megújítása
lehetőséget teremt nemcsak az iskolai, de a környék lakóközösségeinek bevonására is
a "közös ügy" érdekében, bár inkább állagmegóvásról mintsem innovatív
kezdeményezésről van szó. A projekt részletezett, átgondolt, időbeli ütemezése
megfelelő. A költségek nem állnak teljes összhangban a projekttervvel, a 10 db
komposztláda beszerzése, illetve a tiszteletdíjként megjelölt összeg túlzónak mondható,
míg a növény telepítésre szánt anyagköltség kevés. Az összeg nagy része talajjavító
munkálatokat takar. Javasoljuk a kiadásokat nénmileg átcsoportosítani, és a
fejlesztésre nagyobb hangsúlyt fektetni.

Pécs-Normandia LIONS Club A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése az

200 000 Ft

A pályázati kategóriával összhangban a projekt célja az intézményben a szelektív
hulladékgyűjtés, komposztálás megindítása, melynek megvalósítását a pályázati anyag
részletesen kidolgozva mutatja be. A programnak széleskörű a célcsoportja, illetve
részben velük közösen valósítja meg a projektet. A programnál a leírtak szerint a
fenntarthatósági szempontok kiválóan teljesülnek. Külön előny, hogy a program elérhető
a házba egyébként nem látogató célcsoportok számára is. A nyomdaköltségek
túlzottak, ilyen arányban nem támogatott.

Egyesület szolgáltatásait igénybe vevő gyerekek
körében.

szenvedélybetegek
szívességi
cserekörReménység Gyermeksegély A
hálózatának
létrehozása,
helyi
támogatási
rendszer
és rehabilitációs Alapítvány

nem támogatott

A pályázó szervezet nem pécsi székhelyű, formai hiba miatt kizárásra került.

kialakításának kezdeményezése.

Rigóder-domb
Érdekvédelmi Egyesület

Royal
Art
Egyesület

Közösségi fűszerkert kialakítása.

200 000 Ft

A fűszerkert kialakításának terve újszerű, fenntartható. Közösségi programok
megjelennek, de hiányzik a részletezés (időbeli ütemezés, célcsoportok, elérések
száma). A költségek részletezésénél az "egyéb szolgáltatás" költségsor túlzó, s mivel a
kert védett zárt kertben valósul meg, védőpalánk kialakítása nem kap támogatást.
Kérjük, - a szerződéskötés előtt - mérlegeljék, megvalósíthatónak tartják ezen feltételek
mellett pályázatukat. Szerződéskötéskor szükséges a BIOKOM Kft.-vel történő
egyeztetésről szóló igazolást benyújtani.

nem támogatott

A pályázat nem tartalmaz konkrétumokat a projekttel kapcsolatban a részletes
leírásban. A pályázat szakmai része nem kidolgozott. A célcsopport elérése nem
biztosított.

Az ICWiP - Pécsi Nemzetközi Kultúrhét Nemzetközi Tanulmányok Nyári Egyeteme keretén
belül szervezett eszmecsere az energiapolitikák és
az alternatív energiaforrások témakörében.

nem támogatott

Az pályázatban kért támogatás célja nincs összhangban a kategóriában meghatározott,
a kiíró által elvárt célkitűzésekkel. A bemutatott költségeket a kuratórium nem
támogatja.

"Ruhateregetés" akcióprogram szervezése, a
feleslegessé
vált
ruhaneműk
ökotudatos
hasznosítása érdekében.

250 000 Ft

Innovatív, kreatív program, erős szemléletformáló programelemekkel.

210 000 Ft

Ötletes, innovatív pályázat, sok lehetőség van az elgondolás továbbfejlesztésére. A
telefon és postaköltségek, a hirdetés és a fénymásolás, szoksorosítás költségei
túlzottak. Ezek ilyen arányban nem támogathatóak. A többi költség arányos
csökkentését javasoljuk.

Művészeti "Kuka Kuckó" projekt, a családok körében, az
otthoni szemétgyűjtés gyakorlatában a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítése.

SIEN Nemzetközi
Diákcseréért Alapítvány

Sosemart Kulturális
Egyesület

1.

2. "Vízimalom"

projekt, a Tetty-parki vízimalom
fejlesztése
a
megújuló
energiaforrások
használatának népszerűsítése érdekében.

Szemem Fénye - A Beteg
Gyermekekért Alapítvány

A pécsi Dóri Ház kertjének kialakítása, zöld terület,
színes, aromás virágok és egy elkülönített
komposztálóhely kiépítésével.

300 000 Ft

A pályázatban megfogalmazott célok reálisak, összhangban állnak a költségvetéssel. A
kert talajjavítása, a fűszernövények ültetése, a komposztálás indokolt. A projekt
fenntarhatósága megfogalmazásra került, közösségi programokat meghatározott
időközönkénti ütemezéssel tervez.

Az iskola udvarának renbetétele, növényesítése.
Szieberth Róbert
Iskolafejlesztési Alapítvány

300 000 Ft

A projekkterv jól átgondolt, részletes, időben jól ütemezett. Az elgondolás innovatív,
különösen a fák közvetlen közelében levő kis terület gondozásba vétele. Előny a
BIOKOM Kft-vel történt részletes egyeztetés, és a program fenntarthatóságának,
folyamatosságának biztosítása. A költségek reálisak.

Tegyünk Egymásért
Egyesület

300 000 Ft

Az egyesület, közösségi háza udvarának megújítására kér támogatást, melyhez
közösségi programot is tervez. A tervek és a hozzájuk rendelt költségek reálisak.
Javasoljuk a környező iskolák diákjait bevonni a munkálatokba.

nem támogatott

Mivel a pályázatban megjelölt önrész nem éri el a kiírásban elvárt 10%-ot, így formai
hiba miatt a projekt nem támogatható.

Az egyesület székhelyének, a Pécs-somogyi
Kossuth Művelődési Ház udvarának rendbetétele,
növényesítése.

Területfejlesztők a Vidékért Közösségi kert fejlesztése, ágyások kialakítása
uránvárosban.
E\
Tettekkel Egymásért
Nemzeti Egylet Egyesület

A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola
1,5 hektáros parkszerű udvarának megújítása, az
iskola
tanulói,
a
város
oktatási-nevelési
intézményei, valamint az érdeklődők számára
látogatható formában, annak ismereteket nyújtó
tanösvény és arborétum jelleget kölcsönözve.

260 000 Ft

A pályázati terv átgondolt, széles körű programot takar, illeszkedik a fenntarthatósággal
kapcsolatos eszmerendszerhez. A kert megújítása, fűszer és sziklakert létrehozása,
fásítás közösségi programok keretében valósul meg, bevonva a leendő elsős
évfolyamokat is. Javasoljuk a már elkészült kert megismertetését a környék iskoláinak
diákjaival, esetleg helyszínen tartandó rendhagyó foglalkozások megtartását. Mindezek
mellett a projekt maximális támogatásban részesült.

Timóteus Alapítvány

A Pécsi Református Kollégium Engel János úti zárt
iskolaudvarának zöldítése.

300 000 Ft

A pályázatban megfogalmazott projektterv részletesen kidolgozott, innovatív. A beton
feltörése és zöldfellületekké alakítása szemléletformáló hatású, különösen, hogy a
folyamat a diákok aktív bevonásával történik. A projekt fenntartható, előny, hogy a
tervezés a BIOKOM Kft.-vel történő egyeztetés alapján történt. Közösségi programok,
szülői, dolgozói közösségek bevonása megjelenik.

"Vadrózsa" Gyermekeegyenlőségért
Alapítvány

"Öko-Manó program", a Pécs – Budai Nagy Antal
utcai Pöttyös játszótér felújítása szülők, önkéntesek
bevonásával.

250 000 Ft

Részletesen kidolgozott szakmai program, kreatív programelemekkel, mely a Pöttyös
Játszótér felújítását tervezi széles körű bevonással.

A Maléter Pál utcai játszótér felújítása, fűszerkert
létesítése.

90 000 Ft

Helyi közösséggel megvalósuló program, új ismeretek és tudás átadásának
lehetőségével. A megítélt összeg a fűszernövénykert kialakításához szükséges anyagok
és eszközök beszerzésére költhető.

2. A Pécs - kovácstelepi szabadidő park felújítása,

190 000 Ft

A pályázati kategória tévesen lett megjelölve, mert a fő tevékenység a játszótér és a
köztéri bútorok felújítása. Ennek ellenére a projekt célterülete valóban felújításra szorul.
Egy park valódi funkcióját akkor képes betölteni, ha megfelelő állapotú köztéri bútorok
találhatók benne. Támogatandó a civil szervezet nyugdíjas klubbal való összefogása, a
közös munka, mely a fenntarthatóságnak is az egyik bztosítéka. Az újabb beruházás lengőteke vásárlása - jelen pályázatban nem támogatott.Jelen pályázat keretében a park
felújításának elindítása, biztonságosabbá tétele, közösségi térként való újra felfedezése
és használata támogatható.

Vadvirág Egyesület

1.

rendbetétele.

3. "Csikk Van Csakk" program a dohányzással

nem támogatott

A pályázatban szereplő ötlet a csikkek eldobásának megelőzésére megfontolandó.
Sajnos a pályázat nincs megfelelően kidolgozva, pl. hiányzik a projekt időtartalma, a
célcsoport előzetes becslése, a megvalósításba bevont fiatalok számának
meghatározása. A költségek között szereplő tételek a célokhoz képest nem reálisak,
általában túlzottak (nyereménytárgyak, sokszorosítás, kommunikációs költségek).
Hasonló projektet a pályázó már korábban megvalósított, de eredményessége ebben a
formában kétséges.

Madárbarát óvodakert kialakítása a Radnóti M.
"Varázspálca a Radnóti M.
Úti Óvodásokért Alapítvány" utcai Óvodában.

250 000 Ft

A projektterv átgondolt, a benne megfogalmazott célok jól harmonizálnak a kiírás
alapelveivel. A már meglévő madárbarát kert bővítése hosszú távon működtethető és
fenntartható elgondolás. A költségvetés átgondolt, reális.

Vasasi Szent Borbála
Egyesület

A Pécs-vasasi Bányász Emlékpark parkosítása,
növényesítése.

120 000 Ft

A pályázat fő célkitűzés a zöldfelület fejlesztlése, növénytelepítés. A projektben
megadott célkitűzés, a széleskörű közösség bevonása, valamint a fenntarthatóság
biztosított. A projekt megkezdése előtt egyeztetni szükséges a BIOKOM Kft.-vel, mint a
terület kezelőjével, a kiválasztandó növényfajokkal kapcsolatban. A munka csak ezt
követően kezdhető meg. A költségeket arányaiban csökkenteni szükséges.

Völgyhíd Alapítvány a
Fiatalokért

Pécsett a Ledinán elhelyezendő köztéri padok
kihelyezése, faültetés.

50 000 Ft

A pályázó partner szervezete az Ifjúsági Unió Pécs, és a pályázat megvalósításának
helyszíne vele azonos, a Ledina park. A park gondozott - jelen pályázat elsősorban új
területek rendezetebbé tételét, fejlesztését részesíti előnyben - , ami több szervezet
kitartó és elkötelezett munkájának köszönhető. A közösségi tér új funkcióval való
megtöltése támogatható ötlet. A források szűkössége miatt a salakos játékpálya
kialakítását nem, de a pihenés lehetőségét segítő padok kialakításához szükséges
faanyag és festék megvásárlás támogatható. Javasoljuk, hogy a padok átadását a
partnerszervezet által megvalósuló projekt közösségi programjával kösse össze. A
pályázatot a jelenleg rendelkezésre álló forrásokból csak ezen beruházás
megvalósításának mértékéig tudjuk támogatni.

Zöld Liget Bölcsőde
Gyermekeiért Alapítvány

"Liget Szépe Program" megvalósítása, intézményi
kisgyermeknevelésben alkalmazható - gyakorlati
módszerek és "jó gyakorlatok" bevezetése, a
bölcsőde udvarának cserjésítése, virágosítása,
fűszernövények, sövény telepítése.

300 000 Ft

A projektterv rendkívül alaposan átgondolt, részletes időbeni ütemezéssel, konkrét
közösségi programtervével. Előny az önkéntesek bevonása. Tartalma a kert zöldítése,
kiegészülve szelektív hulladékgyűjtési lehetőséggel, illetve víztakarékos megoldásokkal.
Gyakorlatilag a fenntarthatóság témakörében teljes körű szemléletformlást tartalmazó,
környezettudatosságot előtérbe helyező programterv. Költségvetése reális.

Zöld Fiatalok Egyesülete 1.

A „Cseréld, újítsd, hasznosítsd!” projekt alapvető
célja a Zsolnay Negyedben és környékén élő
emberek közösséggé formálása.

nem támogatott

A pályázó szervezet nem pécsi székhelyű, formai hiba miatt kizárásra került.

2. A szelektív hulladékgyűjtés beindítása a Pécsi

nem támogatott

A pályázó szervezet nem pécsi székhelyű, formai hiba miatt kizárásra került.

összefüggő szemetelés problémájának kezelésére.

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

