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Közlemény
Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón számolt be a
„Rákosmenti társasházi előkert program” eredményeiről. A városvezető elmondta, hogy
az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a helyi civil közösségek is legyenek „fejlesztők”,
ők azok, akik a legélesebben látják szűkebb környezetük problémáit. Ezzel a
kezdeményezéssel az önkormányzat a civilek kezébe adja a forrást, így a lakóközösségek
saját kezűleg szépíthetik meg környezetüket.
Rákosmente Önkormányzata a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című uniós
pályázat keretében egy ún. Programalapot hozott létre, melyet az önkormányzat által gondozott
pályázati felhívások töltenek meg tartalommal. A Programalap keretében megjelenő pályázatok
célja, hogy olyan helyi non-profit szervezeteket vonjon be a pályázati rendszerbe, melyek a
standard pályázati eljárások keretében - méretük és lehetőségeik okán – egyáltalán nem, vagy
kevésbé hatékonyan képesek támogatási forrásokhoz jutni a kisebb közösségi akciók
megszervezésére irányuló törekvésekhez. A kezdeményezés célja továbbá, hogy a pályázatokban
meghatározott tevékenységek megvalósítását olyan szervezetekre bízzák, melyek a helyi
adottságokat, a helyi célcsoportokat jól ismerik, ezáltal a helyi lakosságot mobilizálva sikeresen
valósítanak meg akciókat.
A civil szféra pályázatokon való részvételének ösztönzése céljából a projektek támogatásának
mértéke az elszámolható költség 100%-a. A Programalap keretében jelent meg a „Társasházi
előkert program”, melynek eredményeként a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén”
projekt akcióterületén (Ferihegyi út – Rákos patak (128646/1 hrsz.) – Cinkotai út – Pesti út –
Bakancsos utca – Gyökér utca – Földműves utca – Pesti út) elhelyezkedő társasházak
környezetében megújult, minőségi zöldfelületek jönnek létre.
A Rákosmenti társasházi előkert program keretösszege közel 12 millió forint. Az egy pályázat
keretében igényelhető támogatás összege: minimum 300.000 Ft, maximum 2.500.000 Ft.
Pályázatot az akcióterületen található társasházak, lakásszövetkezetek, helyi civil
szervezetek nyújthattak be.
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