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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/12. szám

Kedves Klaszter Tagok!
Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes tanácsadással segítjük
tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségen van lehetőség.

1. Testvérvárosi találkozók – Európa
A program testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat.
A program célja:
- helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről
folytatott vitára
- törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
- lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre
Testvérváros valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak
aláírására

kötelezettséget

vállalt,

illetve azok a települések, amelyek
más partnerség formájában erősítik
együttműködésüket

és

kulturális

kapcsolataikat.
A

projektben

legalább

két

támogatható ország településeinek
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kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós
tagállamnak kell lennie. A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell szerepelnie.
A maximális támogatási összeg projektenként: 25 000 euró. A projekt maximális időtartama: 21 nap.
A pályázat benyújtása előtt olvassa el figyelmesen az Európa a polgárokért program
programismertetőjét is.
A pályázók köre: városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi
önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.
Beadási határidő: 2015. március 1.
További információ: Pályázati kiírás

2. Testvérvárosi kapcsolatok- tematikus hálózatok
A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a
program. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell
használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.
A program célja:
- együttműködések tartósabbá tétele
- jó gyakorlatok cseréje
- elsőbbséget élveznek az éves
prioritási

témákra

koncentráló

hálózatok
A jó projektek kritériumai:
- közös érdekű téma / témák köré
szervezett tevékenységek - a program
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célkitűzéseivel vagy éves prioritásaival összefüggésben
- meghatározott célcsoportok megnevezése
- az adott témával aktívan foglalkozó közösségi tagok bevonása (szakértők, helyi szövetségek,
polgárok, polgári csoportok)
- számukra a témák különös jelentőségűek legyenek
- az érintett témákban és közös érdekű kérdésekben alapul szolgálnak a résztvevő települések közötti
jövőben kezdeményezésekhez és intézkedésekhez.

Partnerek:
- városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;
- más szintű helyi/regionális hatóságok;
- helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
- helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek
- nonprofit civil társadalmi szervezetek
A pályázók köre: városok/települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai; más
helyi/ szintű regionális hatóságok; helyi önkormányzatok szövetségesei/egyesületei; helyi
önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.
Beadási határidő: 2015. március 1.
További információ: Pályázati kiírás

3. Megszépül a városom program
A pályázat célja: keressük meg
közösen Magyarország egy olyan
városát vagy kerületét, ahol
felújításra szoruló közterületet (park,
játszótér, körforgalom, nyíltkert, stb.)
találni, és szépítsük meg, újítsuk fel
együtt, a helyi lakosokkal közösen.
A Program fázisai:
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1. Szavazás
A szavazás fázis alatt a Szervezők a magyarországi lakosság segítségét kéri abban, hogy melyik, a
http://www.megszepulavarosom.hu oldalon található megyeváros vagy kerület közterületét újítsák fel
a lakóközösséggel együtt. A szavazás 2014. november 13-án 11:00:00 órakor kezdődik és 2015.
január 31-én 23:59:59 óráig tart. A szavazás megkezdése előtt, és a szavazás befejezése után érkezett
regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.
2. Nyertes város vagy kerület polgármesterével egyeztetés
A program 2. lépéseként az ÉpítkezemFelújítok munkatársai a nyertes (legtöbb szavazatot kapott)
város vagy kerület önkormányzatával közösen kiválasztja azt a helyi közterületet (park, játszótér,
körforgalom, nyíltkert, stb.), melyet az ÉpítkezemFelújítok csapata önköltségén a lakosság
bevonásával megszépít, felújít.
A második fázis időtartalma 2015. február 01-én 00:00:00 órakor kezdődik és 2015. április 30-án
23:59:59 óráig tart.

3. Nyertes város közterületének felújítása
A Program utolsó fázisa, amikor már a konkrét, az Önkormányzattal közösen kiválasztott közterület
felújítási munkálatai megvalósításra kerülnek. A felújítás a következőkre terjedhet ki (függ a
felújítandó közterület adottságaitól, körülményeitől):
- szemétszedés
- padok felújítása, igény esetén cseréje
- virágok ültetése
- bokrok, fák ültetése
- füvesítés
- kültéri sporteszközök vásárlása
- kerítés felújítása, cseréje
-

beszélgetésekre

pavilonok,

ülősarkok kialakítása
- szobor készíttetése
A harmadik fázis időtartalma 2015.
május

01-én

00:00:00

órakor
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kezdődik és 2015. augusztus 30-án 23:59:59 óráig tart.
A pályázók köre: mi nden 18. él et évét bet öl t öt t devi zabel f öl di , ma gyar ál l ampol gár ,
t er mészet es sze mél y
Beadási határidő: 2015.01.31
Szavazás, regisztráció és további információk: Pályázati kiírás

4. Az ezerarcú Kárpát -medence - fotópályázat

Az Ópus zt aszer i Nemzet i T ör t éneti Eml ékpar k ( ÓNT E) és a Magyar Föl dt ani
V édegyl et E gyesül et ( MFV ) közös f ot ópál yázat ot hi r det " Az ezer ar cú K ár pát medence" cí mmel .
A pál yázat cél j a: a Kár pát -medence so kol dal ú t er mészet i és kul t ur ál i s ér t ékei nek
bemut at ása és népszer űsí t ése.
A f ot ópál yázat kat egó r i ái:
1. E mber és kör n ye zet
2. Föl dt udomán yi ér t ék
3. T áj képi ér ték
Egy pál yá zó kat egór i á nként 1 1,

aza z

maxi mu m

f eket e -f ehér
képpel

3

dar ab

va gy

szí n es

neve zhet

( egy

pél dányos neve zési l appal ) . A
f ot óknak kapcsol ódni uk kel l a
f el t ünt et et t

kat egór i ák
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egyi kéhez és a f ot ópál yá zat cí méhe z.
A pál yá zat on ol yan képe k ne vezhet őe k, mel ye k a szer ve ző k ál t al ki í rt kor ábbi
f ot ópál yázat okon mé g ne m ker ül t ek ki ál l í t ásr a. A sor ozat ne m s zámí t e gy képne k,
t ehát a pál yázón ként maxi mál i san bekül dhet ő képek szá ma í gy sem hal adhat j a meg
a 3 dar abot . A sor ozat ot a zsűr i me gbont hatj a, amennyi ben a szer ző e zt í r ásban
nem t i l t j a me g.
A pál yázók köre : mi nden 18. él et évét bet öl t öt t eur ópai uni ós ál lampol gár ,
nemt ől , f ogl al ko zást ól és l akóhel yt ől f ügget l enül .
B eadási hat ári dő: 2015. f ebruár 15.
További i nf orm áci ó: Pál yázat i ki í r ás

Pécs, 2014. december 1 5.

