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1. Megjelent 2010 évi Zöldövezet kiírás.
Az Ökotárs Alapítvány a MOL-lal együttműködve 2 fordulós pályázatot hirdet közösségi
funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. A pályázaton
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek vehetnek részt, akár iskolákkal illetve iskolai
csoportokkal együttműködve az ország egész területéről.
Pályázni lehet:
közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok
létrehozására, vagy vonzerejük növelésére;
esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok
létrehozására;
közösségi akció keretében, környezetbarát módszerekkel, közösségi használat céljából.
A pályázatokat kizárólag jelen weboldal on-line rendsezrében megírni és beadni.
A pályázat kétfordulós:
I. forduló:
Első lépésként a pályázónak az érintett helyi közösséggel együtt (szomszédok, helyi civil
szervezetek - népdalkör, szakkörök stb. - iskola, önkormányzat kertésze stb.) tervet kell
készítenie a zöldterület létrehozására, fejlesztésére, rehabilitációjára. Ehhez ötletpályázatot
kell beadni, amelynek tartalmaznia kell:
a szervezet ismertetését;
a kiválasztott terület rövid bemutatását;
a közösségi akció megtervezésének vázlatát és
az elképzeléseket arról, hogyan vonják be a helyi közösséget a tervezési folyamatba.
Mit értünk közösségi akció alatt?
Egy köztér – park, kert vagy akár egy kereszteződés – akkor lesz élhető és működő, hogy ha
azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott
területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz,
hogy egy ilyen tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség
tagjainak – a majdani térhasználók – elvárásait és elképzeléseit; velük együtt kell
meghatározni a tér majdani célját és funkcióit – és csak ezután kerül sor a konkrét tervek
elkészítésére. Ez utóbbiakat pedig ismét célszerű megvitatni a közösséggel, annak érdekében,
hogy kiderüljön: valóban tükrözi-e elképzeléseiket, és ha szükséges ennek fényében kell

tovább finomítani, módosítani rajta. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot
nevezzük közösségi tervezésnek – előnye, hogy az eredményeként létrejött köztér javítja az
életminőséget, azt a használói inkább magukénak fogják érezni, és várhatóan nagyobb
kedvvel vesznek részt mind létrehozásában, mind pedig gondozásában.
Az Az I. fordulóban nyertes pályázókat a közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel, valamint
a folyamatot segítő, egynapos közösségi tértervező tréninggel segítjük. A képzésekre 2010.
szeptember–október folyamán kerül sor. Kérjük, későbbi időbeosztásuknál számítsanak erre!
Az első fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységre, eszközökre lehet kérni:
a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer stb. max. 20 000 Ft. Ezt az
összeget csak a II. fordulón is nyertes pályázók kapják meg abban az esetben, ha a II. fordulós
pályázat költségvetésébe ezt a költséget beleépítik.);
II. forduló:
Az ötletpályázat nyertesei lebonyolítják a közös tervezési folyamatot, és az ennek
eredményeként született részletes tervek alapján benyújtják pályázatukat.
A II. fordulóban az alábbi tevékenységek támogatására lehet pályázni:
növényültetés (őshonos fák, őshonos gyümölcsfák, cserjék, lágyszárú évelő növények,
gyepesítés); Őshonos fajok listája
szeméttárolók létesítése, festése;
szelektív hulladéktárolók létesítése (kizárólag olyan településeken, ahol működő szolgáltatás
van szelektív hulladék begyűjtésére);
közterületen lévő köztéri elemek (biciklitároló, padok, asztalok, sporteszközök, pihenést
szolgáló létesítmények, szobrok) felújítása vagy létesítése természetes, környezetkímélő
anyagokból, környezetbarát módon (pl. festés) ;
közterület takarítása (pl.: tisztítási feladatok, szemétgyűjtés, szobortakarítás).
A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet
kérni:
a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb. max. 20 000 Ft);
növények az összköltségvetés legalább 60%-ában);
festékek (köztéri elemekhez)
takarítóeszközök, szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatok);
hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív gyűjtőedények);
alapanyag a felsorolt köztéri elemek készítésére;
szállítás;
humusz, alginit stb.;
a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (max. az összköltségvetés 10%-ig, összesen
20 000 Ft).
A felsorolás egyben fontossági sorrendet is tükröz, azaz a kizárólag játszótérépítésre és
köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok NEM támogathatók!
A II. fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként
az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (a nem
megfelelő pályázatokat az Ökotárs Alapítvány további mérlegelés nélkül elutasítja):
A pályázatban szereplő zöldfelület a közösség bármely tagja számára, bármikor hozzáférhető,
látogatható (így pl. nyárra bezáró iskolakertek nem támogathatók).
Az elültetni tervezett fák és cserjék őshonos fajok közül kerülnek ki.

A zöldfelület teljes körű rehabilitációja megvalósul a környezetvédelmi szempontok
figyelembe vételével.
A pályázatban szereplő terület minimum 1500 m2 összefüggő, településen belüli zöld
közterület. (50 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el
lehet térni, de ezt az Ökotárs Alapítvánnyal előzetesen egyeztetni kell)
A pályázott tevékenység során minél nagyobb mértékben törekedni kell környezetbarát
termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek tekintetében).
A tevékenység a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul meg.
A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes utógondozási tervet (ami nem egyenlő az egyszerű
ígérettel, hogy a szervezet gondozni fogja a területet).
Kötelező a saját forrás felmutatása. A saját forrás mértéke a pályázott összeg min. 20%-a,
melyet eszközben (növények, festékek, takarítószerek, takarítóeszközök) vagy pénzben lehet
felmutatni. (Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb
összeget vállalnak.)
A pályázatok kötelező eleme az önkéntes tevékenység, amely nem számolható el saját
forrásként.
A II. fordulós pályázat mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (ezek
hiánya esetén a pályázat azonnal elutasításra kerül):
fénykép és térkép a pályázatban szereplő tevékenység helyszínéről (jpeg, gif, png);
a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozata, illetve ajánlólevél és részvételi
szándéknyilatkozat a helyi önkormányzattól és/vagy az iskolától (önkormányzati nyilatkozat
minta);
nyilatkozat az önrészről;
pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája árajánlattal.
Pályázni az első és második fordulóra is jelen weboldalon keresztül lehet, az online pályázati
adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével (valamint a szükséges dokumentumok
feltöltésével), az itt található útmutató szerint. Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó
dokumentum nincs.
Amennyiben az űrlapkitöltő program használatával kapcsolatban technikai problémák
merülnek fel, kérjük forduljanak az Ökotárs Alapítvány programvezetőjéhez.
Az I. fordulós pályázatok (ötletpályázatok) beérkezési határideje:
2010. július 1. (csütörtök)
A kiírás teljes szövege a http://zoldovezet.okotars.hu/tartalom/zoldovezet_program_2010 és a
http://zoldovezet.okotars.hu/ oldalon érhető el.
2. Erdei Iskola Egyesület XX. Országos Találkozója
MEGHÍVÓ
Győr
NYME ATFK
Neveléstudományi Intézet
2010. június 25-27.

Tisztelettel meghívjuk Önt a 2010. június 25-27-én megrendezésre kerülő Erdei Iskola
Egyesület XX. Országos Találkozójára
Szervező: Erdei Iskola Egyesület
Nyugat – Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Kar Neveléstudományi
Intézet - Ravazdi Erdei Iskolai Oktatóközpont
Program:
Június 25. péntek
14.00-16.00 Gyülekező, regisztráció, szállás
Oktatóközpont, Ravazd Erdész u. 1.
16.00-18.00 Kiscsoportos foglalkozások, játékok
18.00 A találkozó megnyitója: Közgyűlés
Vacsora

elfoglalása

(Ravazdi

Erdei

Iskolai

Június 26. szombat
8.00 Reggeli
9.00 Kovátsné dr. habil Németh Mária, intézetigazgató, főiskolai tanár: Az Erdőpedagógia
Projekt célkitűzései
10.30. Erdei iskolai alprojektek bemutatása (gyakorlati foglalkozások):
Lampert Bálint tanársegéd: Tanösvény Projekt
3. Megújuló energiával a szegénység ellen
Az Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt a
Megújuló energiával a szegénység ellen című projekt keretében megrendezésre kerülő
napenergia workshopra 2010.május 28-án.
Program helyszíne: Drávapiski
Program:
2010. május 28. (péntek)
9:30-10:00 regisztráció, gyülekező – Drávapiski Közösségi Műhely
10:00-12.00 főzőverseny rakétatűzhelyen
10:00-15:00 wokshop: napbojler építés, aszaló építés, napkollektor összeállítás
További információ:
Tel/fax.:72/511-834, 20/250-0504
E-mail: info@greenenergy.hu
4. Hulladékból termék kiállítás balatoni megállója
2010. május 18-tól július 2-ig Balatonfüreden a Vasútállomás emeleti Galériájában lesz két
hónapig látható az egyedülálló környezetvédelmi szemléletformáló kiállítás.
Június 14-én Játszóház várja a látogatókat, délelőtt és délután pedig a kézműves
foglalkozásokat az Alma zenekar koncertjei teszik még szórakoztatóbbá.

Információ: www.hulladekboltermek.hu
5. Környezetvédelmi vetélkedő a Harruckern János Közoktatási Intézmény Orosházi
Oktatási Egységében beszámoló
2010. május 13-án rendezte meg a Harruckern János Közoktatási Intézmény Orosházi
Oktatási Egysége a Környezetvédelmi vetélkedőt.
Olyan iskolák kaptak meghívást, amelyek ökoiskolai címmel rendelkeznek a Dél-Alföldön.
7 öt fős csapat nevezett be a versenybe, amelyre más előzetes feladatokkal is készülniük
kellett a résztvevőknek.
A csapatok minden kreativitásukat bevetve érdekesebbnél érdekesebb, újrahasznosított és
valóban használható tárgyakat készítettek mindenféle hulladékból.
Láttunk műanyag fóliából készített nyári ruhát, gyógyszeres dobozt csepegtető, virágöntöző
rendszerré alakítva, papírból, műanyag kupakokból megalkotott játékokat - dámát, gombfocit,
csocsót. Erősítőként funkcionáló dobozt, melyen m3-as lejátszót szólaltattak meg, műanyag
fát és virágot, kiselejtezett burából, mobilakkumulátorból újjászerelt lámpákat, italos
díszdobozból átcímkézett spagettitárolót, vizes homokkal "nehezített" műanyag palackokból
készített súlyzót.
A részletes, képekkel ellátott beszámoló a
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/kornyezetvedelmi-100520 oldalon olvasható.

