PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására
„Településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók” témában kiírt
„Társasházi előkert program” címen.
Kódszám: SZVR-TE-2012
1. A pályázat célja
A jelen konstrukció célja olyan településfejlesztési tevékenység megvalósítása, melynek
eredményeként a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” projekt akcióterületén
elhelyezkedő társasházak környezetében megújult, minőségi zöldfelületek jönnek létre. A
„mini-projektnek” olyan fejlesztést kell tartalmaznia, mely kellemes, esztétikus
környezetet teremt az ipari technológiával épült lakóépületek lakói számára.
A tevékenységet a társasház lakóinak bevonásával, közösségi esemény formájában kell
megvalósítani, mely útján erősödik a lakókban a környezetük iránti felelősség, valamint
fokozódik a helyi kötődés érzése.
A pályázatot úgy kell megvalósítani, hogy a rehabilitált zöldfelület a közösség bármely
tagja számára, bármikor hozzáférhető, látogatható legyen.
2. A pályázók köre
Az akcióterületen (Ferihegyi út – Rákos patak (128646/1 hrsz.) – Cinkotai út – Pesti út –
Bakancsos utca – Gyökér utca – Földműves utca – Pesti út) található társasházak,
lakásszövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabilitációs projektben.
3. Támogatható tevékenységek
Jelen konstrukció keretében olyan tevékenységek támogatására nyílik lehetőség, melyek
zöldfelület rehabilitációra irányulnak az ipari technológiával épült lakóépületek
környezetében.
A pályázó kötelezettséget vállal a növények (palánták) társasház környezetében történő
kiültetésére, és azok fenntartására.
Elszámolható költségek: kizárólag a „mini-projekt” sikeres megvalósításához
közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el (az útmutatóban részletezettek
szerint):
•

a szakember általi kerttervezés költsége (amennyiben releváns);

•

növények beszerzése (az összköltségvetés legalább 30 %-ában);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

festékek (köztéri elemekhez);
takarítóeszközök (hulladékgyűjtő zsák, stb.) beszerzése;
takarítószerek (tisztítási takarítási feladatok);
kisebb kertészeti gépek és szerszámok (pl. gereblye, ásó) beszerzése 100.000 Ftot meg nem haladó értékben;
anyagköltségek;
hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív gyűjtőedények);
alapanyag köztéri elemek készítésére;
szállítás;
a program céljának megvalósítását szolgáló szolgáltatások;
a tevékenységben részt vevő lakók frissítői;
a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

Kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem támogathatók!
A beérkezett pályázatokat a Közvetítő Szervezet, továbbá a Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságának egy tagja bírálja el.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az elültetni tervezett fák és cserjék őshonos
fajok közül kerülnek ki.
A pályázott tevékenység során minél nagyobb mértékben törekedni kell környezetbarát
termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek tekintetében).
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013. április 18., záró
időpontja legkésőbb: 2013. június 30. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet
korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 11 176 000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft.
4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati dokumentáció 2013. február 14-től elérhető Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzat
honlapján
(http://rakosmente.hu/kozvetett_programok.aspx), valamint nyomtatott formában a
Polgármesteri Hivatal portáján 1 példányban.
A pályázatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
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A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy
elektronikus példányban (CD/DVD lemezen az eredeti dokumentumokat szkennelve), zárt
csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani ügyfélfogadási
időben:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala EU Programiroda
1173 Budapest, Pesti út 165. I. emelet/115. szoba
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát:
SZVR-TE-2012
A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázatok benyújtása 2013. március
4–től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2013. április 25-ig
lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A
Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megjelölésével.
A benyújtási határidő lejárta előtt a pályázók kérdéseiket a 06-1-253-3527-es
telefonszámon (hétfő-csütörtök: 9-15 óráig, péntek: 9-12 óráig) vagy az
elokert@rakosmente.hu e-mail címen tehetik fel.
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap
2. Tulajdoni lap vagy létesítő okirat;
3. Közgyűlési jegyzőkönyv/határozat.
4. Aláírási címpéldány vagy banki aláírás-minta;
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, költségbecslések);
6. ÁFA nyilatkozat
7. Működésről szóló nyilatkozat
8. Fotók
9. Vázlat
10. Részletes utógondozási terv.
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