PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rákosmente Környezetvédelmi Pályázatára

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló Budapest Főváros XVII. kerület
Önkormányzatának 56/2005. (XII. 14.) rendelete 2. § (1) b) pontja alapján Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente polgármestere nyilvános pályázatot hirdet környezetvédelmi támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja a kerület polgárai életminőségét javító környezetvédelmi intézkedések,
beruházások, programok elősegítése, ezen belül is elsősorban a településtisztasági feladatok,
zöldterületgazdálkodás, út menti zöldsáv- és parkfenntartás, az épített környezet védelmét elősegítő
tevékenységek támogatása.

A pályázat kiíráskor rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000 Ft.

A pályázat kihirdetésének napja: 2020. április 21.
Az elnyert projektek elszámolásának határideje:
I.
II.

ütem esetén
ütem esetén

2020. augusztus 31.
2020. december 31.

A támogatási keretből az alábbi témákra lehet pályázatot benyújtani:
1) a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek,
közoktatási intézmények kerületben megvalósuló projektjei minél hatékonyabb
eszközökkel és minél szélesebb körben szólítsák meg a kerület lakosait, ezen projektek
támogatására pályázatonként legfeljebb 300.000 Ft értékben,
2) társasházak, egyházi épületek előkertjeinek, zöldfelületi kertek kialakításának támogatására
társasházanként, egyházi ingatlanonként legfeljebb 300.000 Ft értékben, több társasházi,
egyházi ingatlanon megvalósuló kertfejlesztési projekt esetén társasházanként,
egyházanként 500.000 Ft értékben,
3) méhbarát kert, madárbarát kert, rovarhotel létesítése legfeljebb 30.000 Ft értékben,
4) zöldfelülettel rendelkező ingatlanok területén csapadékvíz gyűjtéséhez és öntözési célú
felhasználásához, illetve komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatására
ingatlanonként legfeljebb 35.000 Ft értékben, társasházanként legfeljebb 50.000 Ft
értékben,
5) egyházi épületek, közintézmények, társasházak magánterületén
létesítésének támogatása pályázatonként legfeljebb 50.000 Ft értékben.
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kerékpártárolók

Részvételi feltételek:
Pályázók köre:
Az 1) téma esetében a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi tevékenységet folytató civil
szervezetek, közösségek, közoktatási intézmények.
A 2-5) témák esetében a kerületben lévő társasházak.
A 2), 4) és 5) témák esetében kerületi egyházak.
A 3-4) témák esetében a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek - saját
tulajdonú, a kerület közigazgatási területén lévő - lakóingatlanának fejlesztésére.
Az 4)-5) téma esetében kerületi közintézmények.
1), 4) és 5) téma esetén közoktatási intézmények.

Támogatás formája:
A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatásban (vissza nem térítendő pénzbeli támogatás) részesül.

Támogatás mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 70 %-a lehet, a szükséges önerő
minimum 30 %. Az önrészbe önkéntes munka nem számítható be.
A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők.
Kizárólag a pályázat megjelenését követően kiállított számlák képezhetik a támogatás
elszámolásának alapját, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított
számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek.
További feltételek:
-

-

-

A pályázatban foglaltak nem sérthetnek hatályban lévő jogszabályi előírást.
Pályázó témánként csak egy pályázatot nyújthat be, de több témában is pályázhat.
A támogatás nem fordítható kerti eszközök, gépek beszerzésére (kivéve a 4) témában
meghatározott feladatokhoz szükséges eszközök), munkadíj, szállítás díjának
finanszírozására, kerti bútorok, játékok, valamint kizárólag virágföld vásárlására.
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csődeljárás
indult, vagy a kerületi Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból
korábban már támogatásban részesült és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint
teljesítette. Megítélt támogatás is csak olyan pályázó részére fizethető ki, aki korábban
elnyert környezetvédelmi pályázati támogatása felhasználásáról elszámolt.
A támogatás működési célra és személyi költségek elszámolására nem nyújtható.
Társasházi, egyházi pályázó több témában részesülhet támogatásban, de a támogatások
együttes összege legfeljebb 500.000 Ft lehet, továbbá az egyes témákra fordítható összeg
nem haladhatja meg a 2)-5) pontokban meghatározott összeget.
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-

-

-

-

A 3) téma (társasházi zöldfelületi kertek kialakítása) esetében a támogatás meglévő kertek
felújítására is fordítható, de ilyen esetben is a zöldfelület (növényzettel ténylegesen
beültetett terület) növelését, fejlesztését kell megvalósítani.
Az Önkormányzat a pályázat nyertesének a támogatási összeget a támogatási szerződés
megkötését követő 30 napon belül utalja át a támogatási szerződésben szereplő Támogatott
bankszámlaszámára.
A támogatott köteles a támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt
módon és határidőben elszámolni, és a fel nem használt, vagy a szerződésben
meghatározottaktól eltérően felhasznált támogatást visszafizetni.
A pályázat megvalósítását „Előtte-Utána” színes fényképpel és beszámolóval kell igazolni.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a pályázó adatait,
a támogatandó tevékenység részletes leírását és költségvetését,
a megpályázni kívánt támogatási összeget,
az 1) téma kivételével az önrész összegét.

A pályázathoz mellékelni kell (a pályázat jellegétől függően):
-

a kitöltött adatlapot;
a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a részletes
költségvetést, fotódokumentációt, ütemtervet;
a támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (alapító okirat,
aláírási címpéldány, határozat, stb.);
a tevékenységgel érintett ingatlan(ok) tulajdoni lap másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat benyújtása és annak értékelése két ütemben történik, ennek megfelelően a pályázat
benyújtási határidők az alábbiak:
I. ütem. 2020. január 31.
II. ütem 2020. július 31.

A pályázatot benyújtani 1 eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
beszerezhető, illetve az Önkormányzat honlapjáról (www.rakosmente.hu) letölthető pályázati
nyomtatványon lehet. A pályázat benyújtható postai úton a Környezetvédelmi Irodának címezve
(Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal, 1173 Budapest, Pesti út 165.)
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. A zárt csomagoláson fel kell
tüntetni: „Környezetvédelmi Pályázat 2020”.
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A benyújtás határidejének a Polgármesteri Hivatalba történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve
érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.
A pályázat kiírója egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít a benyújtandó dokumentációk
körében. A benyújtást követően a szakmai tartalom nem módosítható.

Pályázat ütemezése:
A pályázatokat a soron következő ülésén a Képviselő-testület Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el. A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a bírálat
határidejét indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítsa.
A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést
köt. A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról a szerződésben rögzített feltételekkel
és határidők betartásával elszámolni köteles.
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Fogalom meghatározások:
-

út menti zöldsáv: A kerítés és a járda, valamint a járda és az úttest közötti zöldfelület
számára fenntartott terület.

-

méhbarát kert: tavasztól őszig virágzó, rovarok által szívesen látogatott magas
nektártartalmú virágú növényeket tartalmazó kert, mely rovarok ivására alkalmas
vízfelülettel is rendelkezik. A szükséges növényvédelmi vegyszeres beavatkozásokat
méhkímélő módon végzik.

-

madárbarát kert: olyan növényeket és kiegészítő kellékeket is tartalmazó ápolt zöldfelületű
kert, mely minél szélesebb körben elősegíti a Magyarországon honos madárfajok
fészekrakását, eredményes költését, fiókanevelését, táplálékszerzését, megbúvását,
tartózkodását mozgásuk és szabadságuk korlátozása nélkül.

-

rovarhotel: olyan természetes anyagokból létesített esztétikus kertkiegészítő kellék, mely a
támadékony és fájdalmas szúrású, családokban élő darazsak, méhek kivételével búvó-,
táplálkozó-, szaporodó helyet biztosít rovarok és egyéb ízeltlábúak részére, segítve ezzel
fontos ökológiai szerepük betöltését.
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