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„Aki halászni akar, semmilyen víztől ne féljen!”
J. H. Voss

Tisztelt Érdeklődő!
A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztérium által meghírdetett Civil
Információs Centrum cím elnyerésére kiírt pályázatot a 2012. július 1-jétől 2014. december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozóan Budapesten a Századvég Politikai Iskola Alapítvány nyerte el. A cím
birtokosa az általa nyújtott szolgáltatásokkal szakmai támogatást nyújt majd a civil szervezetek
működéséhez, segíti fenntartásukat és elősegíti az állami támogatások felhasználását.
A Civil Információs Centrum gyakorlati segítséget fog nyújtani más civil szervezetek számára,
emellett szakmai tanácsadást végez majd közhasznúsági, pénzügyi területen, valamint pályázati
kérdésekben. Mindezzel a Civil Információs Centrum hozzájárul a megújult működési környezethez
való alkalmazkodás elősegítéséhez, az új szabályok megismeréséhez és elsajátításához, valamint a
szektoron belüli és szektorközi együttműködés erősítéséhez.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2007
tavaszán azzal a szándékkal hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati
támogatások bevonásával megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda
eddigi tevékenységét jól jellemzi, hogy az elmúlt négy év alatt több közel 6 milliárd forintnyi
támogatást sikerült elnyerni és ezzel Budapest legsikeresebben pályázó kerülete lettünk.
A pályázatok elkészítése során rengeteg intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó
együttműködés, melyet irodánk új eszközök bevezetésével és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre
hívásával kíván intenzívebbé tenni. Ennek érdekében – a „szolgáltató hivatal” szellemiségében –
törekszünk rá, hogy a kerületi lakosoknak és szervezeteknek, intézményeknek minden segítséget
megadjunk Rákosmente fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a kerületi civil szervezetek eddigi pályázati tevékenységét kétheti
rendszerességgel megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a
leginkább keresett témájú, hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat gyűjtjük csokorba, ami
kiindulópontként szolgálhat a pályázni kívánók számára.
A hírlevelet kétheti rendszerességgel kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat
honlapján, a www.rakosmente.hu oldalon, a jobb oldali „EU pályázatok” menüpont alatt.
Az elérhető pályázatok nagy száma miatt minden felhívásról nem tudunk e hírlevél keretei között
beszámolni, ezért ez nem helyettesíti a szervezetek önálló és rendszeres pályázatkeresési
tevékenységét, azonban jó kiindulópontként szolgálhat a külső forrásszerzés kapcsán.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, jelezze felénk, hogy közzé
tehessük!
Eredményes forrásszerzést!
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Iroda
EU Programiroda
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
www.rakosmente.hu
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I.
Szociális tevékenységek, rehabilitációs
foglalkoztatások, civil együttműködések és
rendezvények támogatására
I.1.
Pályázat szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek
segítése, rehabilitációs foglakoztatás, civil együttműködések,
közösségi kezdeményezések és civil szervezeteket érintő
évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatására
Pályázat szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek segítése, rehabilitációs foglakoztatás,
civil együttműködések, közösségi kezdeményezések, valamint civil szervezeteket érintő
évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására
Pályázati kiírás kódja: NEA-TF-12-SZ
A Társadalmi felelősségvállalás kollégium nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai
projektjeinek támogatására.
1. A Kollégium jelen pályázati kiírásban a következő célokat támogatja:
a) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
b) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
c) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;
2. Az 1. pontban felsorolt célokon belül a pályázat keretében támogatható tevékenységek:
Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése
Rehabilitációs foglalkoztatás
Civil együttműködések, közösségi kezdeményezések támogatása
Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)
A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:
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A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti
Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
A Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2012. évben a szakmai célú támogatásokra összesen
190 632 000 Ft összegben ír ki pályázatot.
A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. március 31.
között megvalósuló, jelen pályázati kiírásban felsorolt négy tevékenység közül az egyik
tevékenység részletezett programjának megvalósításához nyújtott támogatás.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő
vagy visszatérítendő támogatást.
A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén – az Ávr.
78. § (2) bekezdése alapján – az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül
sor.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az
elszámolás részletes szabályait az “Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi
elszámolásához” című segédlet tartalmazza.
A támogatás mértéke:
A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb és legnagyobb összege, valamint a
saját forrás mértéke a támogatott tevékenységek szerint:
I. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése: 500 000 Ft – 3 000 000 Ft;
II. Rehabilitációs foglalkoztatás: 300 000 Ft – 3 000 000 Ft
III. Szakmai érdekképviselet: 100 000 Ft – 2 000 000 Ft
IV. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása – ide értve a konzorciumokat is: 300 000 Ft – 3 000 000 Ft
Saját forrás mértéke: 20%
Letölthető dokumentumok
Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
8.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a
http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben,
amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
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2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz
háromezer forint. NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer kell
megfizetni.
A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-00285128-00000000.
A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret
azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!
Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni,
be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti
példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott
pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek
elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldal hű
digitális másolata,
amennyiben a pályázat megvalósításában hazai vagy határon túli partner is részt vesz, úgy jelen
pályázat 2. sz. mellékletében található együttműködési szándéknyilatkozat.
8.2. Beadási határidő: 2012. június 12. 23:59
8.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu
A

pályázattal

kapcsolatban

további

információkat

a

Wekerle

Sándor

Alapkezelő

ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/3013200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.
Forrás: http://civil.kormany.hu/
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II.
Ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjainak
támogatása
II.1.
Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása – Fiatalok lendületben
program Ifjúsági támogató rendszerek – 4.3. alprogram
A pályázati felhívás célja, hogy támogassa az ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjait annak
érdekében, hogy új készségeket és kompetenciákat sajátíthassanak el, és ezáltal az ifjúsági
munka terén szélesebb körű szakképzettséget szerezzenek. Az ifjúságsegítők hosszú távú
transznacionális tapasztalatszerzésének ösztönzése révén az új program a projektben érintett
struktúrák kapacitásainak megerősítésére is fog törekedni, aminek kedvez, hogy a más közegből
érkező ifjúságsegítő új tapasztalatokat és szemléletet hoz magával.
A felhívás ezáltal erősíti az európai ifjúsági struktúrák közötti hálózatok építését, és ezáltal
hozzásegít azon politikai prioritás támogatásához, miszerint az ifjúsági munkát Európában átfogó
politikai eszközként támogatni kell, el kell ismerni és professzionális szintre kell emelni.
Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást.
A pályázati felhívás célkitűzései a következők:
az ifjúságsegítőknek lehetőséget adni arra, hogy egy másik országban, más munkakörnyezetben
szerezzenek tapasztalatokat,
az ifjúsági munka európai dimenziójának jobb megismerése,
az ifjúságsegítők szakmai, interkulturális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése,
az európai tapasztalatok és az ifjúsági munkával és a nem formális oktatással kapcsolatos
megközelítések megosztásának ösztönzése,
az Európa különböző részein működő ifjúsági szervezetek közötti erősebb, színvonalasabb
partnerségek fejlesztésének elősegítése, és
az európai ifjúsági munka minőségének és szerepének erősítése.
Támogatható pályázók
Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:
nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő szervezetek (ENGO), amelyek
tagszervezettel rendelkeznek a Fiatalok lendületben programban részt vevő legalább nyolc (8)
programországban,
regionális vagy helyi szintű közintézmények.
Ez a pályázókra és a partnerszervezetekre egyaránt vonatkozik.
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Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a programországok valamelyikében a
pályázatok benyújtására kijelölt határidő időpontjában legalább két (2) éve hivatalosan bejegyzett
szervezetként működnek.
A programországok a következők:
az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország,

Lettország,

Litvánia,

Luxemburg,

Magyarország,

Málta,

Németország,

Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,
az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és
Svájc,
az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint
általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország.
Támogatható tevékenységek és résztvevők
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű
tevékenységeket kell tartalmaznia.
A projekteket 2012. november 1. és 2013. április 1. között kell megkezdeni.
A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap. A mobilitás időtartama legalább 2 hónap, de legfeljebb
6 hónap lehet.
A pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok résztvevőinek hivatásos ifjúságsegítőknek kell
lenniük, akik a Fiatalok lendületben programországainak valamelyikében jogszerűen tartózkodnak.
Ez a fizetett alkalmazottakat és az ifjúságpolitika területén működő nem kormányzati
szervezeteknél, illetve a helyi vagy regionális közintézményeknél dolgozó tapasztalt önkénteseket
egyaránt érinti. A résztvevőkre nem vonatkozik korhatár.
A tanulmányi célú mobilitásból származó előnyök maximalizálása érdekében az egyéni
résztvevő(k) és a küldő és fogadó szervezetük esetében egyaránt követelmény az ifjúsági
munkában szerzett legalább kétéves, dokumentumokkal igazolt releváns szakmai tapasztalat.
Költségvetés
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés
becsült összege 1 000 000 EUR.
A támogatás maximális összege 25 000 EUR.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes
támogatási

keretet.

Ezenfelül,

noha

a

projektek

kiválasztásában

törekedni

fognak

a

kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának
meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz.
A pályázatok benyújtásának határideje
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A támogatási pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani az erre a célra
kialakított elektronikus űrlapon.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2012. szeptember 3., 12 óráig (dél, brüsszeli
időszerint) kell beküldeni.
A pályázat nyomtatott változatát is 2012. szeptember 3-ig kell beküldeni az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme — EACEA/15/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
postai úton (a postai bélyegző dátuma számít), expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást
biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi
elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.
Pályázati kiírás: Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása – Fiatalok lendületben program
Ifjúsági támogató rendszerek – 4.3. alprogram
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III.
Zöldterület, zöldfelület fejlesztés
III.1.
Zöldövezet 2012 pályázat
A MOL és az Ökotárs Alapítvány közösen két fordulós pályázatot hirdet az alábbi két
kategóriában: (1) közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja
országos szinten; (2) társasházak belső udvarainak zöldítése Budapest területén.
A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és
pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület
kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a
munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell
elvégezni.
1. Milyen területekkel/terekkel lehet pályázni?
Az első kategória esetében:
•
•
•

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;

A felújítandó közpark nem lehet kisebb 1500 nm-nél! (50 000 főnél nagyobb lélekszámú
településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt az Ökotárs Alapítvánnyal előzetesen
egyeztetni kell.) A felújított területnek közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára
kell készülnie. Ennek megfelelően a területnek a közösség számára folyamatosan
hozzáférhetőnek kell lennie (így tehát pl. zárt iskolakertek felújítását a Program nem támogatja).
A második kategória esetében:
•

budapesti társasházi belső udvarok zöldítésére.

A terület méretére vonatkozó 1500 nm-es minimum előírás a budapesti belső udvarokra nem
vonatkozik.
2. Kik pályázhatnak?
1. Közösségi funkciójú zöld területek létesítése/fejlesztése esetén Magyarországon bejegyzett
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) – akár iskolákkal együttműködve.
2. Budapesti belső udvarok esetében Magyarországon bejegyzett civil szervezetek és
budapesti társasházak is pályázhatnak.
Egy szervezet/társasház csak egy programmal pályázhat.
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Nem pályázhatnak azok a civil szervezetek, amelyek a mostani kiírást megelőző 2 egymást követő
évben (tehát egymás után kétszer) már támogatásban részesültek a Zöldövezet programban.
3. A pályázat beadásának módja
A pályázatokat kizárólag a zoldovezet.okotars.hu weboldal on-line rendszerében lehet beadni.
Regisztrálni a Pályázóknak menüre kattintva lehet a jobb felső sarokban a Regisztráció-ra kattintva.
Korábban regisztrált e-mail címekkel is ugyanitt lehet belépni..
Az űrlapkitöltő programmal kapcsolatos technikai problémáikkal kérjük forduljanak Balogh Emese
programvezetőhöz a zoldovezet(kukac)okotars.hucímen vagy az 1 411 3500 telefonszámon.
A pályázat kétfordulós, lépéseit az alábbiakban ismertetjük.
3.1.1. Ötletpályázat benyújtása
Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
•
•
•
•

a pályázó szervezet/ társasházi közösség bemutatását;
a kiválasztott terület/udvar ill. társasház rövid bemutatását;
a közösségi akció megtervezésének vázlatát;
az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba.

Az I. fordulóban tehát azt kell röviden ismertetni, hogy milyen területet milyen módon terveznek
megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe, valamint utógondozásába hogyan
fogják az érintett helyi közösséget (szomszédok, helyi civil szervezetek/csoportok, iskola,
önkormányzat,
stb.)
bevonni.
Ehhez segítségül javaslatokat, valmint többféle tájékoztató anyagot találnak a Tanácsok menü alatt.
(A belső udvarok kialakításához készült útmutató május végén kerül fel erre a honlapra.)
Az I. fordulóban semmilyen dokumentumot nem kell csatolni, csak a honlapon található űrlapot
kell kitölteni.
Az I. fordulóban nem kell költségvetési tervet benyújtani, de a közösségi tervezés költségeit
(irodaszer, étel-ital) be lehet majd építeni a 2. forduló költségvetésébe (legfeljebb 20 000 Ft
értékben – ld. lentebb a 3.2.1 pontban).
Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?
Egy köztér – park, kert vagy akár egy kereszteződés – akkor lesz élhető és működő, 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 elvárásait és elképzeléseit,
hiszen ők lesznek a tér későbbi használói. Velük együtt kell meghatározni a ki- vagy átalakítandó
tér majdani funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat ismét
célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek valóban az ő
elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat, véleményüket figyelembe véve
tovább kell finomítani, módosítani a terveken. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot
nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye, hogy a közös tervezésnek köszönhetően a helyiek
magukénak fogják érezni a helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt a területtel
kapcsolatos munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában. Mindennek eredményeként az
11/32

így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban javítani fogja az érintettek
életminőségét.
Az I. fordulóban nyertes pályázók további munkáját közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel,
belső udvarok zöldítéséről szóló útmutatóval és egy 1 napos közösségi tértervező képzéssel
segítjük. A képzésekre 2012. szeptember végén illetve október folyamán kerül sor. Kérjük,
későbbi időbeosztásuknál számítsanak erre!
3.1.2 Az I. fordulóhoz kapcsolódó határidők
•
•

Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2012. július 9. (hétfő) 18 óra
Eredményhirdetés: 2012. szeptember 5. (szerda)

Az I. fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók listáját itt a weboldalon
tesszük közzé, illetve a pályázókat e-mailben értesítjük. Kérjük, hogy a pályázati űrlapon olyan
érvényes email címet adjanak meg, amelyet a pályázatért felelős személy gyakran olvas!
Az I. fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közösségi tervezést és a program
részletes kidolgozását a II. fordulóra. Csak az I. fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be
pályázatot a II. fordulóra.
3.2 Részletesen a II. fordulóról
Az ötletpályázat nyertesei 2012 ősze folyamán lebonyolítják a közösségi tervezési folyamatot. Az
elkészült részletes tervek alapján pályázatot nyújthatnak be a II. fordulóra.
Pályázni a II. fordulóra is csak a zoldovezet.okotars.hu weboldalon keresztül lehet, az on-line
pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok
feltöltésével (ld. lentebb a 3.2.3 pontban). A II. fordulós űrlap az I. forduló eredményhirdetését
követő naptól (2012. szeptember 6.) lesz elérhető a zoldovezet.okotars.hu oldalon. A II. fordulós
űrlaphoz az I. fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük, hogy
ezeket az I. fordulóban jegyezzék meg, írják fel!
3.2.1 Mire lehet támogatást kérni?
A II. fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb., legfeljebb 20 000
Ft értékben) – ide építhetők be az I. forduló tervezési költségei is;
növények: fák, cserjék, fűszernövények, futónövények (a kért támogatás legalább 60%ában);
fűmag;
alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások,
pergola, pagoda, madárodú);
festékek (köztéri elemekhez);
kerékpártároló;
madárodú, madáritató;
takarítóeszközök, szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatokhoz);
hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív hulladékgyűjtő edények);
szállítás;
humusz, alginit stb.;
a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben).
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Budapesti belső udvarok esetében a fentieken kívül még az alábbi költségekre lehet támogatást
kérni:
•
•
•
•
•

lágyszárú növények, zöldségpalánták;
növénykonténerek, virágládák;
csobogók vagy ivókút kialakítása;
futónövényekhez rács;
aszfalt/beton feltörése.

Játszótérépítésre és kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem
támogathatók!
3.2.2 Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?
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):
Közösségi terek, parkok esetében:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A felújítandó zöld terület közösségi használatban van, vagy a kidolgozott program célja az
adott terület közösségi funkcióinak kialakítása;
A program a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul meg.
A pályázatban szereplő terület minimum 1500 m2 összefüggő, településen belüli vagy a
település határában található zöld közterület. (50 000 főnél nagyobb lélekszámú
településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt az Ökotárs Alapítvánnyal
előzetesen egyeztetni kell – már az I. fordulóban.)
A pályázatban szereplő zöldfelület a közösség bármely tagja számára, bármikor
hozzáférhető, látogatható (így pl. nyárra bezáró iskolakertek nem támogathatóak).
Az adott területen a program eredményeként a zöld felület növekszik (fákat és cserjéket
ültetnek el).
Az elültetni tervezett fák és cserjék őshonos fajok és a termőhelyi adottságokhoz
illeszkednek.
A zöldfelület teljes körű rehabilitációja megvalósul a környezetvédelmi szempontok
figyelembe vételével.
A pályázott tevékenység során a pályázók törekednek környezetbarát termékek
felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű ígérettel,
miszerint a szervezet gondozni fogja a területet).
A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt saját forrás. A saját forrás mértéke
a megpályázott összeg legalább 20%-a, melyet eszközben (növények, festékek,
takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag, stb.), a programhoz szükséges szolgáltatások
ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy földmunka) vagy pénzben lehet felmutatni.
Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (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.

Budapesti belső udvarok esetében:
•
•

A belső udvarban a program eredményeként a zöld felület növekszik.
Az elültetni tervezett növényeket a honlapon közzé tett növénylistából (‘Belső udvarokba
ültethető növények’) választották.
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•
•
•
•

A program a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul meg.
A pályázott tevékenység során a pályázók törekednek környezetbarát termékek
felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű ígérettel,
miszerint a szervezet gondozni fogja a területet).
A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt saját forrás. A saját forrás mértéke
a megpályázott összeg legalább 20%-a, melyet eszközben (növények, festékek,
takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag, stb.), a programhoz szükséges szolgáltatások
ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy földmunka) vagy pénzben lehet felmutatni.
Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (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.

3.2.3 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a II. fordulóban?
A II. fordulóra beküldött pályázatokban az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (nem
papíron kell beküldeni, hanem a II. fordulós űrlapon elektronikusan kell feltölteni). Ezek hiánya
esetén a pályázat azonnal elutasításra kerül.
Közösségi terek, parkok esetében:
•
•
•
•
•
•
•
•

legalább 1 db (de legfeljebb 3 db) térkép a pályázatban szereplő tevékenység helyszínéről
(jpeg, gif, png);
3-5 db fénykép (jpeg, gif, png) a területről – a képekről derüljenek ki a következők: a terület
jellege, a területen elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett
átalakításokról, s ezekhez hozzájárul;
részvételi szándéknyilatkozat a helyi önkormányzattól;
amennyiben az iskola egészének bevonása szerves része a programnak, akkor részvételi
szándéknyilatkozat az iskolától;
a pályázó szervezet nyilatkozata az önrészről;
az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (kertészet(ek)től
kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája
árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is).

Belső udvarok esetében:
•
•
•
•
•
•

1 db alaprajz a házról és az udvarról (jpeg, gif, png);
3-5 db fénykép a házról és az udvarról (jpeg, gif, png), a képeken látszódjanak az udvar
arányai és a rajta elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett
átalakításokról, s ezekhez hozzájárulnak;
a társasház nyilatkozata az önrészről;
az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (a
kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája
árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is).

További csatolandó dokumentumok mindkét esetben:
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•
•

civil szervezetek esetében a szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési végzése (pdf,
jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);
társasházak esetében a társasház alapszabálya (pdf, jpeg, png) és – amennyiben van külön –
akkor szervezeti és működési szabályzata is (doc, pdf, jpeg, png).

A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs. A pályázat beadásához
szükséges feltöltendő nyilatkozatokhoz mintákat a Pályázóknak/Tudnivalók menü alól tudnak
letölteni.
3.2.4 A II. fordulóhoz kapcsolódó határidők
•
•

A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2013. január 7. (hétfő) 18 óra
Eredményhirdetés: 2013. február 20. (szerda)

Az eredményeket a zoldovezet.okotars.hu oldalon tesszük közzé, illetve a pályázók kapcsolattartóit
e-mailben értesítjük a II. fordulós űrlapban megadott email címükön. Kérjük, hogy olyan érvényes
email címet adjanak meg az űrlapon, amelyet a pályázat kapcsolattartója gyakran olvas!
A II. forduló nyertes pályázóival az Ökotárs Alapítvány szerződést köt. A program megvalósítását
az eredmény kihirdetését követően lehet megkezdeni (onnantól lehet a programhoz kapcsolódó
számlákat elszámolni).
3.2.5 Egyéb tudnivalók, kérések
A pályázat utófinanszírozott: az Ökotárs Alapítvány a megítélt támogatást a program pénzügyi és
tartalmi beszámolójának elfogadását követő 10 munkanapon belül utalja át. A beszámoló
számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenésekkel
illusztrált tartalmi részből áll, valamint a programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően
kitölteni. Ez utóbbiakat az Ökotárs Alapítvány a program során email-en küldi meg.
A program lebonyolítása előtt érdemes
zoldovezet.okotars.hu/tanacsok oldalon.

elolvasni

a

korábbi

pályázók

tanácsait

a

Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük
először a Pályázóknak/Tudnivalók almenü pontjait olvassák el.
Amennyiben kérdésükre nem találnak választ, keressék Balogh Emese programvezetőt a
zoldovezet(kukac)okotars.hu email címen.
Jelentkezés indul: 2012.05.16. Wed 12:00
Forrás: http://zoldovezet.okotars.hu/
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III.2.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi ZÖLD FORRÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. A pályázat forrása
A pályázat forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) 20-2-14 sora szerinti „Állami feladatok
átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat keretösszegből
85 000 000 Ft.
2. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon
bejegyzett, a létesítő okiratban rögzítetten környezet- és/vagy természetvédelmi céllal
létrejött, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil
szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amely 2011.01.01. előtt jogerősen
bejegyzésre került, és a 2011. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint
saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.
Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy
pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, a benyújtási határidőn belül legkésőbb
beérkezőt tekinti a VM érvényesnek.
3. A támogatási cél
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok
és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok
támogathatók, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP III.1)
célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
1 http://www.kormany.hu/download/8/67/10000/NKP_2009-2014.zip#!DocumentBrowse
A fentieknek megfelelően az alábbi NKP III. célok megvalósítására lehet pályázatot beadni:
1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
2. Éghajlatváltozás
3. Környezet és egészség
4. Települési környezetminőség
5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
6. Fenntartható terület- és földhasználat
7. Vizeink védelme és fenntartható használata
8. Hulladékgazdálkodás
9. Környezetbiztonság
Egy pályázaton belül egy NKP III. célterületet kell megjelölni (több is teljesíthető, ekkor az NKP
III. szerinti relevanciát a megjelölt célterületekre vizsgálja a Támogató).
5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
finanszírozási módja főszabály szerint az utófinanszírozás. Előleg igényelhető, legfeljebb a
teljes támogatási összeg 25%-áig. A támogatott tevékenységnek a támogatási szerződés
megkötésétől számított egy hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2013. február 28-ig le
kell zárulnia.
500 eFt támogatási igényig, illetve támogatásig választható előfinanszírozású támogatás,
utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
500 eFt támogatási igény, illetve támogatás felett választható a vegyes finanszírozású
támogatás, elszámolási kötelezettség mellett.
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6. Az igényelhető támogatás mértéke
A támogatási igény nem lehet kisebb 300 000 Ft-nál, továbbá 300 000 Ft-nál alacsonyabb
támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Ha a pályázó szervezet 2011. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet összes ráfordítása 2
millió Ft alatti, akkor legfeljebb 400 000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha
összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 20%-ának
megfelelő összegű, de 2 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.
7. Pályázati díj
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.
8. A pályázatok benyújtása
Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos
weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthető le.
A pályázati felhívással kapcsolatban a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja
el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége projekttervek
kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen
olvassa el a pályázati felhívást, és a zárójelentés sablont!
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 1055 Budapest,
Kossuth tér 11. Tel: (1) 795-3679, (1) 795-3798, (1) 795-2530, vagy ugyanezek a számok (30)-as
előhívóval, e-mail: zoldforras2012@vm.gov.hu
A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok és
elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a képviseletre
jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel
ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza a papíralapú változat
tartalmával – az aláírást kivéve - mindenben megegyező elektronikus Pályázati Adatlapot és
összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 23. fejezetében jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy
DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre jogosult személy aláírása. A könyvelt postai
küldeményt a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok
Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre kell postázni, a borítékon feltüntetve: „Zöld
Forrás 2012 pályázat”. A papíralapú és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó
felel, eltérés esetén az elektronikus változat tekintendő érvényesnek.
A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2012. május 31. A pályázatok benyújtásának
(postára adásának) határideje: 2012. június 30. 24:00 óra. A papírtakarékosság érdekében
kérem, a felhívást lehetőleg ne nyomtassa, vagy legfeljebb egyszer, kétoldalas nyomtatásban!
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IV.
Kultúra
IV.1.
Olvasáskultúra támogatása
“Segítünk, hogy segíthess” – lehetőség a gyermekek és az ifjúság támogatására
A Kráter Műhely Egyesület Közhasznú Szervezet felhívása.
Pályázhatnak: gyermek és ifjúsági – egyházi, állami és civil – szervezetek tagjai, valamint
nagycsaládok.
A pályázat célja: A Könyvkiadó felajánlja gyerekek és fiatalok olvasáskultúrájának támogatására
mese – és ifjúsági könyveinek (Wass Albert, Benedek Elek, stb.) féláron történő megvásárlásának
lehetőségét (készlete erejéig).
Határidő: 2012. augusztus 30.
Kérjen részletes könyvlistát!
Kráter Műhely Egyesület
H-2013 Pomáz, Búzavirág u. 2.
Tel./Fax.: 26/328-491, mobil: 20/91-53-234, krater@krater.hu
http://www.krater.hu

18/32

V.
Együttműködés, partnerség
V. 1.
Európai partnerség a sport területén pályázat
A 2009/2010/2011-es „Előkészítő Intézkedések a sport terén” elnevezésű pályázat folytatásaként,
idén a ”2012 Előkészítő intézkedés, együttműködés a sport területén program” (European
Partnerships on Sport) keretében lehet pályázni a mintegy 3,5 millió euró összegű forrásra.
A pályázat során az alábbi négy területen nyílik lehetőség projektjavaslatokat benyújtani:
1. „bundázás” elleni küzdelem,
2. az aktív idősödést támogató testmozgás ösztönzése,
3. ismeretterjesztés a sport települési szinten történő ösztönzésére irányuló hatékony
módszerekről,
4. szomszédos régiókban és tagállamokban határokon átnyúló tömegsportversenyek.
Fontos szempont, hogy a programok megvalósításához legalább öt uniós tagállam bevonására van
szükség.
A pályázatra jogosultak köre:
•
•

közintézmények,
nonprofit szervezetek.

A pályázati felhívásra az „Európai partnerség a sport területén előkészítő intézkedés” költségvetési
címsor (15.05.20) keretében rendelkezésre álló összeg 3 500 000 EUR.
Az uniós társfinanszírozás a teljes támogatható költségek legfeljebb 60 %-a. A teljes támogatható
költségek legalább 20 %-át harmadik felektől származó magánfinanszírozásból kell fedezni. A
személyzeti költségek nem haladhatják meg a teljes támogatható költségek 50 %-át. A
természetbeni hozzájárulások nem támogatható költségek. A Bizottság a benyújtott projektek
számának és minőségének függvényében fenntartja magának a jogot, hogy ne ítélje oda a pénzügyi
keret egészét.
A nyertes projektjavaslatoknak 2013. január 1. és 2013. március 31. között kell elindulniuk, és
legkésőbb 2014. június 30-ig be kell fejeződniük.
A pályázatok beadási határideje: 2012. július 31.
A felhívás pontos leírása az alábbi URL címen megtalálható és letölthető.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:110:0004:0005:HU:PDF
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VI.
Sporttevékenységek támogatása
VI. 1.
Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek
támogatása SPO-EJ-2011
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek támogatása
c.
konstrukciójához
Kódszám:
SPO-EJ-2011
A pályázat beadásának határideje, módja:
A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését követően folyamatos.
1. A felhívás célja:
A pályázat célja a szabadidősportban tevékenykedő sportegyesületek (különösen: diáksport
egyesületek) működési feltételeinek javítása az alábbiak szerint:
- a pályázó szervezet rendszeres sportcélú tevékenységével kapcsolatban használt
sportlétesítmény(ek) bérleti költségeinek,
- a pályázó szervezet által a sportcélú tevékenység során használt eszközök beszerzési
költségeinek,
- a pályázó szervezet mások által szervezett sportrendezvényeken való részvételével
kapcsolatban felmerülő költségek támogatása.
2. A támogatás alapjául szolgáló forrás (jogcím):
A pályázatok támogatására 2009. évben rendelkezésre álló keretösszeg 90 800 000 Ft, azaz
kilencvenmillió-nyolcszázezer forint.
3. A támogatásban részesíthetők köre:
A sportról szóló 2004. évi I. számú törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására
szerveződött, és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. számú törvény alapján létrehozott és
bírósági nyilvántartásba vett, működő sportegyesületek, diáksport-egyesületek (továbbiakban
DSE-k).
Sportegyesületek:
A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a
szabadidősport területén működő sportegyesületek.
A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi
személyiségű szervezeti egységek.
Diáksport egyesületek (DSE):
A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a
szabadidősport területén működő DSE-k.
A DSE szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi személyiségű
szervezeti egységek.
4. Támogatható tevékenységek:
Jelen pályázat keretében a pályázó szervezetek szabadidősport célú tevékenysége támogatható.
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A 4/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 44.§ (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül az
alábbiak:
a nők és családok szabadidősportjának fejlesztése (44. § (1) bekezdés b) pont),
hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenysége (44. § (1)
bekezdés c) pont),
az idősek szabadidősportja (44. § (1) bekezdés d) pont),
szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények igénybevétele (44. § (1) bekezdés g)
pont).
5. A támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Legalább 200 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.
A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet (a támogatás 25%-a) előleg
formájában a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, a második részlet pedig az
első részlet elszámolásának elfogadása után. Az igényelhető 1 főre jutó támogatási összeg
maximum 10 ezer forint/fő.
6. A támogatás mértéke:
A projektköltség maximum 80%-a nyújtható támogatásként a pályázó szervezet részére.
7. Előleg mértéke:
A megítélt támogatás maximum 25%-a.
8. A pályázati díj:
Jelen pályázat esetében pályázati díj (regisztrációs díj) nincs.
9. A pályázó által nyújtott szolgáltatással/a pályázó szakmai programjával szembeni
követelmények:
A pályázó által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a Rendeletben meghatározott
követelményeknek. A szolgáltatásnyújtás során a pályázónak a szükséges személyi, tárgyi
feltételeket oly módon kell biztosítania, hogy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzése sem
időben, sem térben (helyiség stb.) nem eshet egybe egyéb betegellátó tevékenységgel.
A pályázó minden esetben kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeres és folyamatos szupervíziót
biztosít a programban részt vevő munkatársak számára.
A szolgáltatásnak az addikció súlyosságához kell igazodnia, és célját, valamint eszközeit is ennek
megfelelően kell megválasztania. A pályázó számára az érintett személy kliens, akivel - a
büntetőeljárástól függetlenül - megkülönböztetés nélkül foglalkozik, a vonatkozó szakmai etikai
szabályok szerint. A csoportkialakításra kizárólag úgy kerülhet sor, hogy az eltérő pszichoszociális
probléma-súlyosságú érintettek nem kerülhetnek egy csoportba. A csoportok létszáma nem
haladhatja meg a 15 főt. A pályázónak minden esetben írásban (szolgáltatási) szerződést kell
kötnie az érintettel, amelyben le kell fektetni a program:
- időtartamát (melyből legalább egynegyed résznek egyéni esetkezelésnek kell lennie),
- szakmai kereteit,
- célját,
- módszereit,
- a megfelelés kritériumait,
- és a kizárás feltételeit (figyelembe véve a Rendelet erre vonatkozó szabályait),
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- személyre szabott fejlesztési tervét, amely tartalmazza az adott kliens prevenciós
szükségleteinek meghatározását, a prevenciós szükségletek meghatározásához felhasznált
diagnosztikus eszközöket és a program során elérhető személyes fejlesztési célokat.
Az elterelést végző intézmények a következő tartalmi szolgáltatások ötvözésével végezhetik a
diverziós eljárást:
- egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és foglalkozások,
- interaktív edukációs foglalkozások,
- támogató (szupportív) folyamatok biztosítása,
- a (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása,
- önismereti csoportok szervezése,
- célcsoport-szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, kulturális, droghasználati stb.
megkülönböztetésekkel),
- egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében),
- szülők, hozzátartozók bevonása (önmagában nem, csak kiegészítő elemként alkalmazható).
A pályázó vállalja, hogy az illetékességi területéről érkező, ott állandó lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkező érintettet - amennyiben állapota nem igényel egészségügyi ellátási formát befogadja, részére a szolgáltatási szerződés szerint a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtja, őt csak
írásban megfogalmazott indokkal veszi ki a programból. Az elterelés sikerességét a szolgáltatási
szerződésben meghatározott program elvégzése jelenti. A foglalkozások időtartama minimálisan
kéthetenként átlagosan 2 óra, amely a fél év során 24 órát, illetve az első alkalommal a
statusfelvételt jelenti.
Az előzetes állapotfelmérés nem tartozik bele az elterelés hat hónapjába.
Az elterelés végén a szakmai szolgáltató a Rendelet melléklete szerinti igazolást állít ki öt eredeti
példányban, amelynek egy példányát 5 évig minden ehhez kötődő dokumentummal együtt
megőrzi, és a szakmai program teljesítéséről szóló igazolás négy példányát, a Rendelet 10.§ (1)
bekezdés alapján kliensének átadja.
10. A pályázattal kapcsolatos további információk:
Jelen pályázati felhívás, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges valamennyi feltételt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás:
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)
Dr. Kósa Edina: 1-237-6741, e-mail: kosa.edina@ndi-int.hu
A pályázati adatlap és felhívás letölthető: http://www.ndi-szip.hu vagy http://www.szmm.gov.hu
honlapokon vagy beszerezhető a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettől (1134 Budapest, Tüzér u.
33-35.).
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VII.
Táborozási, kirándulási lehetőségek
VII.1.
Pályázati felhívás!
"Gyermek- csoportos programok támogatása"
A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, pályázatot hirdet gyermek
és/vagy ifjúsági csoportos programok támogatására.
1. A pályázat célja:
A pályázat célja, gyermek és ifjúsági szervezetek 2011. október 01. és 2012. december 31. között
lebonyolítandó belföldi programjainak támogatására, melyek hozzájárulnak a 6-18 éves gyermekek
és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas
eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.
A pályázati cél lebonyolítását azon gyermek és/vagy ifjúsági közösségeket összefogó, számukra
szolgáltatásokat biztosító magyarországi szervezetek, intézmények, szolgáltató vállalkozások
alkotják, melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását is vállalják a 6-18 éves
korosztály számára.
2. Pályázható programok:
- gyermek táborok (nyári tábor, edzőtábor, gólyatábor)
- erdei iskola
- osztálykirándulás (kirándulás)
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája:
A pályázat keretében támogatás, a program lebonyolításához legfőképpen szükséges kiadások
(szállás, melegétkezés) biztosításának igénybevételére nyújtható be.
A támogatás mértéke vissza nem térintendő támogatásként kerül meghatározásra, illetve
kiosztásra.
4. A támogatás mértéke:
A benyújtott pályázat támogatásának mértéke meghatározott, részletek a pályázati kiírás ismertető
mellékletében találhatóak. (a pályázati ismertető, illetve a pályázati adatlap a
palyazat.alapitvany@gmail.com e-mailcímen kérhető )
5. A támogatás folyósítása:
Egy összegben történik.
A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, az alapítvány a támogatási
összeget nem a pályázatok nyerteseinek fizeti ki, hanem közvetlenül a kiválasztott táborhelyszín
üzemeltetőjének, a program megvalósítása után közvetlen kerül elszámolásra.
Indoklásként, az alapítvány kuratóriuma csak így látja biztosítottnak, hogy a megítélt támogatási
összeg csak és kizárólag a pályázatban meghatározott célra kerül felhasználásra.
A pályázat támogatói:
Cégek, vállalkozások, magánszemélyek, egyesületek, és mint olyan, a pályázat kiírója a
Lakóhelyünkért Alapítvány.
Pályázható időszak: 2011. október 01. - 2012. december 31. közötti időszak
A pályázat nem zárja ki az egyéb pályázatokon való részvételt.
Pályázatot nyújthatnak be:
- alap, középfokú és felsőoktatási intézmények
- művészetoktatási intézmények
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- diákönkormányzatok
- osztályközösségek
- oktatási intézményen belül működő gyerek csoportok
- egyesületek
- sportegyesületek
- klubok
- alapítványok
- egyházközösségek
A beadott pályázatnak tartalmaznia kell: ( mellékletként csatolva )
- kitöltött pályázati adatlap
- az oktatási intézmények esetében, az igazgató beleegyezése a pályázaton való részvételhez
- programterv
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatban leírt adatok, programterv, létszám stb. a valóságnak
megfelelnek, illetve hogy a pályázó vállalja a felelősséget a pályázat tartalmáért és
lebonyolításáért
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2012. június 30-ig folyamatos, illetve a pályázat lezártáig.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a palyazat.alapitvany@gmail.com emailcímre.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően
hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és a fentebb megjelölt elektronikus mellékletek
becsatolásával kell benyújtani.
A hiányosan beküldött pályázatokat a kuratórium az elbírálásnál nem veszi figyelembe.
Hiánypótlásra egyszeri alkalommal nyílik lehetőség, a meghatározott időpontig.
Fontos tudnivalók:
- a pályázott időszak minimum 2 nap/1 éjszaka lehet (teljes ellátással)
- minimum csoportlétszám 20 fő gyermek + kísérők
- pályázati ismertető illetve adatlap e-mailben (palyazat.alapitvany@gmail.com) kérhető
- a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatos
Egy pályázó (lásd pályázók köre) különböző csoportjaira, osztályaira, egyszerre több pályázatot is
enyújthat. Mindegyik külön kerül elbírálásra.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra
rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta
felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében, illetve ha a rendelkezésre álló időintervallum kiosztásra
került, a lejárat előtt lezárja a pályázatot.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a kiíró kuratóriuma a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, heti
rendszerességgel.
A pályázók értesítése:
A pályázók értesítése - minden pályázó értesítésre kerül - a pályázat beérkezésétől számított 14
napon belül elektronikus úton történik. A nyertes pályázók egyben a támogatási szerződést is
megkapják elektronikus mellékletként csatolva.
A pályázati cél kizárólag az alábbi táborhelyszínekre vonatkozhat:

- Nemesnádudvar
- Bogács
- Somogydöröcske
- Tápiószentmárton
- Parádfürdő
- Kerecsend
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- Szigetszentmárton
- Tiszaföldvár
- Salgótarján
- Fonyód
A táborhelyszínek a Lakóhelyünkért alapítvány központi weboldalán
(http://www.szallasinfo.shp.hu), vagy az alapítvány képviseleti weboldalán
(http://www.taborhelyszinek.hu) tekinthetők meg.
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VII.2
Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat
Pályázat célja:
A Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló jelen pályázat keretében átvállalja a csoportok
utaztatásával járó költségek díját és annak lebonyolítását saját partnercégével a megjelölt
időszakokban, amennyiben az erdei iskola helyszínéül szálláshelyünket választja.
Elsősorban nehéz körülmények között élő, segítségre szoruló csoportok, iskolák jelentkezését
várjuk. Célunk, hogy az erdei iskolák során szerzett tapasztalatok, élmények megélésének
lehetősége a nehéz anyagi körülmények közt élők, ill. a gazdasági nehézségek miatt háttérbe
szoruló családok gyermekeinek számára is elérhető legyen. A helyszínről bővebb információ:
http://www.megfizet-hecc.hu
Pályázható időpontok: 2012. szeptember
Pályázati összeg:
Ingyenes utazás az iskola és táborunk közt Kunbaracs 100 km-es vonzáskörzetében. Létszámtól
függően min.100 000 Ft, max. 300 000 forintnak megfelelő utazási kedvezmény.
Pályázati díj: nincs
Pályázók köre: osztályok, iskolák, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok
Pályázati feltételek:
Min.létszám:40 fő
Összefüggő éjszakák száma: min. 4 éj
A kedvezmény csak a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszállóban és a komplett min.4 éjszakás
erdei iskola programmal, szállás teljes panzióval vehető igénybe, melynek ára: 14 900 Ft/ fő a
következő adott programmal: 25-30 főnként:növény-állatvilágismertető gyalogtúra, kenyérsütés
kemencében, egy választható kézműves foglalkozás, lovaglás, tanyalátogatás sajtkóstolóval és a
hagyományos sajtkészítés megtekintésével.
A pályázat benyújtási határideje: folyamatos elbírálással. A nyertes pályázók kiértesítésének
határideje: a pályázat beérkezésétől számított 7 nap.
A pályázat elbírálásának alapfeltétele a pályázati adatlap kitöltése, és visszaküldése!
A nyertes pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük.
A nyertes pályázat a 30%-os előleg kifizetésével válik érvényessé!
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A pályázatot a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló címére kell elküldeni.
(levél: 6043 Kunbaracs, Kákás d. 274. vagy e-mail: kunbaracs@t-online.hu)
A részletekről felvilágosítás kérhető: Trepák Erika, Szabó János 06-20-9175-483, 06-76-371213 telefonszámokon.
Forrás: www.pafi.hu
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VII.3.
Kedvezményes erdei iskolára és nyári táborozás Gyomaendrődön
A minősített Templom-zugi erdei iskola Gyomaendrőd pályázatot hirdet kedvezményes
erdei iskolára és nyári táborozási lehetőség elnyerésére.
A pályázat célja:
Általános iskolás gyermekekkel megismertetni az Alföld délkeleti Körösök járta síkság növényzetét
egyedi vízi élővilágát, a környezet és az itt élő emberek kapcsolatát. Kedvezmények nyújtásával
támogatni és elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek környezeti nevelését, közösségi kapcsolatuk
kialakulását.
A tábor helyszíne:
A Hármas-Körös partja mentén húzódó túraútvonal mentén az amatőr természetbúvár nem győzi
kapkodni a fejét, annyi gyönyörűséget lát, hall, érez, ha megismerkedik a Körös völgyének
élővilágával. Sok helyen trópusi őserdőre emlékeztető, liánnal - pontosabban ligeti szőlővel,
komlóval és egyéb kúszónövényekkel - teljesen beszövött fák. Amott egy csomoros nyár mutogatja
göcsörtös derekát és mellette egy hatalmas tölgy magasodik ki messze környezetéből. A
legmélyebb helyeken rekettyefüzesek, ahol rövidebb ideig marad meg a víz, ott nyárasok, még
magasabban tölgy-szil ligeterdők. Szép az élő folyó, amelyet ezek a galériaerdők kísérnek, de még
náluk is szebbek, talán értékesebbek is a holtágak, morotvák. Vizük nyugodt, csendes, sima.
Tündérrózsa borítja, másutt sulyom lepi a tükrüket, a part menti fűzről pedig kék mellényű
jégmadár figyeli a vizet. Rengeteg madár fészkel e keskeny, hosszú területszalagon, olyan
fokozottan védett is, mint a haris vagy a fekete gólya. Igen itt Békés megye északi részén a
Hármas-Körös folyó egyik holtágának partján található a Pájer Kemping, mely megőrizte
természetközelségét, nyugalmát. A kemping négyszemélyes faházaival, homokos, tiszta vizű,
veszélytelen lankás strandjával, vízi csúszdával, vízi sporteszközeivel, foci-, röplabda-, kosár-, mini
golfpályával, biliárd, csocso, jéghoki, asztali tenisz játékokkal, horgászati lehetőséggel biztosítja a
tábori élet gondtalanságát.
Minősített erdei iskola szolgáltató:
regisztrációs szám: 932
http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=68
A program időtartama:
erdei iskola esetén: 2012. 05. 03. és 2012. 06. 27. között: 5 nap/4 éjszaka (hétfőtől péntekig)
nyári tábor esetén: 2012. 06. 30. és 2012. 07. 30. között: 7 nap/6 éjszaka
Pályázat beadása: 2011. 09. 01-jétől folyamatosan.
Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, iskolák, melyek gyermek-/ifjúság közösségeit
fogják össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és a
közösség építő program hasznos megvalósítását tervezik. Nem nyújthatnak be pályázatot
magánszemélyek.
A táborozás díja:
Erdei iskola: 5 nap/4 éjszaka (szállás 3-szori étkezéssel) 13 650 Ft/fő
Kedvezmény:
- a csoport tagjainak többsége esetében megállapítható a szociális rászorultság (alacsony
jövedelem, nagycsaládos, halmozottan hátrányos háttér stb.) adható kedvezmény: -5% az
alapdíjból,
- a csoport a táborozás alatt minimum 4 programot igénybe vesz, akkor adható kedvezmény: -7%
az alapdíjból,
- ha a táborozás május hónapban történik, további adható kedvezmény: -8% az alapdíjból.
Nyári tábor: 7 nap 6 éjszaka (szállás 3-szori étkezéssel) 20 500 Ft/fő
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Kedvezmény:
- a csoport tagjainak többsége esetében megállapítható a szociális rászorultság (alacsony
jövedelem, nagycsaládos, halmozottan hátrányos háttér stb.) adható kedvezmény: -5% az
alapdíjból
- a csoport a táborozás alatt minimum 4 programot igénybe vesz, akkor adható kedvezmény: -7%
az alapdíjból
Választható minősített erdei iskolai programok:
- részletesen: http://www.pajerkemping.hu/erdeiiskola/programok.html
Kedvezmények:
erdei iskolai programonként: -10%
kirándulások programonként: -10%
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kitöltött pályázati adatlapot,
Pályázati díj összege: Csak sikeres pályázat esetén a visszaigazolás megküldése után
szükséges, csoportlétszámtól függően 10 000-20 000 forint, mely összeg a táborozási díjba
beleszámít.
A pályázati díjat banki átutalással lehet fizetni a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 54000069-10000537 számlaszámra.
A pályázathoz szükséges adatlap letölthető:
http://www.pajerkemping.hu/erdeiiskola/palyazat.html
A pályázatot faxon 06-66/282-684 vagy e-mailen info@pajerkemping.hu címre kérjük megküldeni.
A pályázókat a döntésről a beérkezéstől számított két héten belül értesítjük.
A szervezettel és a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a 30/967-2741-es
telefonszámon, illetve az info@pajerkemping.hu e-mailcímen.
Forrás: www.pafi.hu
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VII.4.
IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás
kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
A Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely üzemeltetője, az Egérház Alapítvány pályázatot
hirdet "IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és
edzőtáborokhoz" címmel.
1.

Pályázat célja:
Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan oktatási és szociális intézmények, szervezetek,
sportegyesületek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve
korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás, edzőtábor szervezésére.

2.

Támogatottak köre (a pályázók):
Pályázatot nyújthatnak be azok az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, szociális
intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek,
egyesületek, alapítványok, melyek gyermek- és ifjúság közösségeket fognak össze, és
fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és közösség építő program
hasznos megvalósítását tervezik Csongrád megyében. Nem nyújthatnak be pályázatot
magánszemélyek.

3.

A szálláshely címe:
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely (6795 Bordány, Kossuth u. 58.)
4. Pályázható időpont:
2012. január 1.-december 31. közötti időszak.

4.

Pályázható létszám és az éjszakák száma:
Nincsen maximalizálva a pályázható éjszakák száma, viszont a csoport létszáma maximum 30 fő
lehet.
- Minimum csoportlétszám: 15 fő + kísérő(k).
- Minimum éjszakák száma: 2 éj.
6. Támogatás mértéke:
A szállásköltség 30%-a.
7. Költségek, az 30%-os támogatás elnyerése esetén:
2300 Ft/fő/éj.
8. Pályázat beadása:
2012. január 1-jétől folyamatosan.
9. Pályázat elbírálása:
A kérelmek beérkezését követő 10 napon belül. Sikeres pályázat esetén, a nyert összeg 10%-át
kell átutalni a foglalás megerősítéséhez az Egérház Alapítvány 57600022-11083580 számú
bankszámlaszámára. Az utalás megjegyzés rovatába mindenképpen írják be a nyertes pályázat
azonosítószámát.
A kitöltött pályázati adatlapokat kérnénk a megadott határidőig küldjék meg elektronikus formában
a vadgesztenyehostel@gmail.com e-mailcímre, vagy faxon a +36-62-588-130-as számra, vagy
papír alapon a 6795 Bordány, Teréz utca 24. posta címre. A küldeményen tüntessék fel IRÁNY A
DÉL-ALFÖLD - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
címet. A pályázatokat folyamatosan bíráljuk el. A támogatást elnyerő szervezeteket a döntést
követő napon értesítjük a megadott e-mailcímen.
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely
H-6795 Bordány, Kossuth u. 58.
http://www.bordany.hu
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Üzemeltető: Egérház Alapítvány
H-6795 Bordány, Teréz u. 24.
Mobil: +36-30-629-76-70
Fax: + 36-62-588-130
E-mail: vadgesztenyehostel@gmail.com
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VII.5.
Kedvezményes táborozási lehetőség hátrányos helyzetű
gyermekek számára
7nap/6 éjszakás turnusban kedvezményes táborozási lehetőség hátrányos helyzetű gyermekek
számára.
Pályázatot kiíró szervezet:
Környezetvédő Kölykök Szabadidő Egyesület
1134 Budapest Lőportár u. 7. II. emelet 8.
Tel: 06-30/9643-626
e-mail: kokolyszi@kokolyszi.hu, kokolyszi2@gmail.com
www.kokolyszi.hu
Pályázat címe: 7nap/6 éjszakás turnusban kedvezményes táborozási lehetőség hátrányos
helyzetű gyermekek számára
Pályázók köre: Családsegítő szolgálatok, és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó
társadalmi szervezetek
Pályázat benyújtásának módja: mellékelt adatlapon e-mail-ben
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 10.
Elbírálás határideje: folyamatos elbírálás
Pályázat tárgya: 15 fő (21.600 Ft/fő) befizetett tanuló után 5 fő ingyenes, 30 fő befizetett tanuló
után 10 fő díjmentes táborozása (eltérő létszám estén a kedvezmény arányosan vehető igénybe)
A tábor részvételi díja: 21.600 Ft/ fő, mely tartalmazza a szállást, napi 3x étkezést, és az általunk
szervezett programokat, nem tartalmazza az útiköltséget, a strandbelépőt (jó idő esetén 2
alkalom – 900 Ft/alkalom).
Ideje:
•
•
•

I. 2012. június 23 – június 29.
II. 2012. augusztus 04 – augusztus 10.
III. 2012. augusztus 11 – augusztus 17.

Tábor leírása: IDŐBARANGOLÓ TÁBOR a magyarok nyomában
A tavalyi időkapszula tábor sikerén felbuzdulva az idén tovább kuszáljuk az idő fonalát, ezúttal a
magyar történelem korszakaiban barangolva.
Ízelítő programjainkból:
Minden nap más korszakot idézünk fel a magyar történelemből, (Honfoglalás, Mátyás és a
reneszánsz, Végvári küzdelmek a török korban, Kuruc idők, 1848-49, XX. század) melyekhez
kapcsolódva, különböző játékok, vetélkedők, foglalkozások során közelebbi ismeretséget
köthetünk hazánk történetével. Ezeket egészítik ki a tematikához szorosan nem kötődő egyéb
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programok: „Vízi őrület”, „vízi – röpi”, kirándulás, mozi, diszkó, tábortűz, gitáros daltanulás,
strandolás, karaoke-party stb.
Tábor helyszíne: Bogács, Dél-Borsod egyik legszebb települése. A Bükk hegység lábánál, a Hórés a Szoros patak völgyében, a történelmi Eger és a matyó művészetéről híres Mezőkövesd között
fekszik. A természeti látnivalókban és régi emlékekben bővelkedő község hírnevét az 1958-ban
talált termálvíz alapozta meg, ami 2001 óta gyógyvíz. A fürdő nyolc medencéjéből egy feszített
víztükrű, egy gyerekmedence, a többi pedig termálvíz. A falu határában horgásztó található. A
Bükki Nemzeti Park közelsége, gazdag madár- és állatvilága, erdős tájai révén ragyogó alkalmat
nyújt kisebb-nagyobb kirándulásokra, gyalogtúrákra a természetjáróknak.
Letölthető dokumentum
kökölyszi_palyzati_adatlap2012 hhgy
Pályázattal kapcsolatos további információk a 06-30/9643-626-os telefonszámon kaphatók, vagy
a kokolyszi2@gmail.com, kokolyszi@kokolyszi.hu e-mail címen.
honlap: www.kokolyszi.hu
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