
 

 
 
  A programot az Európai Bizottság és a European Climate  
  Foundation támogatta. A programban közzétett információk  
  nem tekinthetők a támogatók álláspontjának, ezért a  
  támogatók nem felelősek az információk tartalmáért. 

 

 
A pályázat kiírója és f őbb tudnivalói  
 
Kiíró a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat (BH) és magyarországi tagszervezete a 
Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ). A pályázatot – különböző formákban – 8 
közép-kelet európai országban hirdette meg a Bankfigyelő Hálózat. A pályázat célja, hogy 
olyan érdekes ötleteket megszületését és megvalósítását támogassa, amelyek illeszkednek 
az EU kohéziós politikájába, később akár támogathatóak és megvalósíthatók lehetnek a 
strukturális alapokból. 
A kiírók elsősorban olyan ötleteket várnak, amelyek közösségek javára szolgálnak. 
 
- A pályázóktól a projektötlet általános ismertetését kérjük, tehát az uniós mintára, 
teljesen kidolgozott pályázati anyag nem elvárás. 
- A három legjobb projektötlet gazdája pénzbeli díjazásban részesül. 
- A három legjobb projekt képviselőjének lehetőséget biztosítunk arra, hogy részt 
vegyenek a Brüsszelben tartandó nemzetközi díjátadón. 

 
 
Általános feltételek és támogatható projektötletek  

 
A projektötlet akkor felel meg a jogosultsági felté teleknek, ha 
- a közjót szolgálja, 
- hozzájárul a helyi közösség fejlődéséhez, helyi megoldásokat javasol, 
- hozzájárul a környezet védelméhez, a fenntartható fejlődéshez, 
- konkrét, kézzelfogható terméket/szolgáltatást, eredményt hoz létre 
- elvileg finanszírozható lehetne az EU-s regionális fejlesztési alapokból (Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap). 

 
További feltételek 
- Bármely olyan projektötletet szívesen veszünk, amely megfelel a fenti feltételeknek, 
de különösen olyan, amely a következő területek valamelyikét (vagy többet) érinti: 
energiatakarékosság és megújuló energia, városfejlesztés, városi környezet, 
közlekedési igény csökkentése és közösségi közlekedés, közösségi alapú helyi 
fejlesztés, természetvédelem, ökológiai rendszerek megőrzése. 
- Képzési, szemléletformálási és kutatási projektekre vonatkozó ötletek önmagukban 
nem adhatóak be. 
 
A pályázó lehet  
- civil szervezet, 
- magánszemély vagy azok informális csoportja, amennyiben őket (projektjüket) egy 
helyi közösség jogi személyiséggel rendelkező szervezete vagy civil szervezet 
támogatja, befogadja (ezt kérjük megnevezni és bemutatni a pályázatban). 
Profitorientált szervezetek semmilyen formában nem pályázhatnak. 

 
A pályázatok beküldésének módja, határideje 
A pályaműveket elektronikusan, a joprojektek@mtvsz.hu email címre várjuk 2012. 
szeptember 10-ig. 
 
 
 

 
EU ALAPOK, TE ÉRTED? 
Projektötlet pályázati felhívás – Általános feltéte lek 

 



          

A pályam űvek értékelése, a legjobb projektötletek kiválasztá sa 
 
A határidőre beérkezett pályaműveket egy - az energia, közlekedés, 
közösségfejlesztés és civil szervezetek körében jártas - szakértőkből álló zsűri bírálja 
el, a fenti szempontok szerint.  
A nyerteseket 2012. október 10-ig e-mailben értesítjük. A díjátadó ünnepségre 2012 őszén 
kerül sor. 
 
 
Díjazás 
 
A legjobb három pályamű egyenként 300.000 Ft díjban részesül. A díjat a pályázat kiírója 
számla ellenében fizeti ki a nyerteseknek. A kiíró fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő 
minőségű pályaművek esetén ne osszon ki díjat vagy kevesebb díjat adományozzon. 
A díjat a benyújtott projektötlet megvalósítására vagy a megvalósítás valamely 
elemére (pl. részberuházás, közösségi rendezvény) kell fordítani, és a felhasználás 
tervezett célját a pályázatban be kell mutatni.  
 
 
Egyéb feltételek 
 
Egy pályázó több pályaművet is benyújthat, azonban azok közül csak egy részesülhet 
díjazásban. 
 
Bővebb információ és ajánlott irodalom  a témában  
Alapelvek Magyarország Fejlesztéspolitikai Koncepciójához zöld szemmel, 2005. 
http://www.mtvsz.hu/dynamic/fejlpolkoncepcio_zoldalapelvek_altalanos.pdf  
Zöld szempontok a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez, 
MTVSZ és TFF, 2011. http://www.mtvsz.hu/dynamic/zoldszempontok_final.pdf  
A Strukturális Alapokról bővebben: 
http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=15 
 
 
 


