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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
 

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított  
2017. évi Klímaalap keretre 

 
A pályázható keret összege: 1.500.000 Ft 

A pályázat célja: A Szekszárd Klímabarát Település Klímastratégiájában megfogalmazott feladatok 
megvalósításának támogatása, a saját források kiegészítése. 

A Felhívás szekszárdi lakhelyű, székhelyű magánszemélyek, szervezetek, intézmények Szekszárd 
közigazgatási területén belül megvalósuló programjára, beruházására vonatkozik. 
 
I, Pályázati cél: Esővízgyűjtő edények (egyszer használt 1000 literes IBC tartály) beszerzése 
(Jelentkezési Adatlap, www.zoldtars.hu ) 
 
I/.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hétvégi házak esővízgyűjtő rendszerének kialakítása 
Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret 
Szekszárdon állandó lakhellyel 
rendelkező lakosok, társasházak, 
oktatási, nevelési intézmények 

Jelentkezni kell az 1000 literes IBC tartályért. Kb. 90 
jelentkezőnek 5.000 Ft önrész vállalása mellett tudunk 
tartályt biztosítani. A pályázat elbírálásánál előnyben 
részesülnek az új pályázók! 

800.000 Ft 

 
 
II. Pályázati cél: Zöldfelület-gazdálkodás (Pályázati Adatlap, www.zoldtars.hu ) 
 
II/.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági program keretében igényelhető szaporítóanyagok, segédanyagok: facsemeték, 
cserjék, fűmag, komposzt, karó, stb. 
Pályázók köre Egy pályázó által igényelhető maximális támogatási összeg A pályázati keret 
Társasházak, közösségek (pl. utcák), 
civilszervezetek  

50.000 Ft  300.000 Ft 

II/.2. „Zöldítsük Szekszárdot” intézményi (oktatási, nevelési) program keretében igényelhető szaporítóanyagok, 
segédanyagok: facsemeték, cserjék, fűmag, komposzt, karó, stb. 
Szekszárdi oktatási, nevelési 
intézmények 

50.000 Ft  150.000 Ft 

 
 
III, Pályázati cél: Környezeti nevelés (környezetvédelem, klímavédelem, energiagazdálkodás) 
(Pályázati Adatlap, www.zoldtarts.hu ) 
 
III/. 1. Környezettudatos, klímatudatos képzések, bemutatók, programok szervezése, lebonyolítása 
Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret 
Civilszervezetek, oktatási, nevelési 
intézmények 

50.000 Ft 250.000 Ft 

 
FONTOS! 
A pályázatot írásban (papíron vagy e-mailben: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 91, Fszt.1.,vagy  
info@zoldtars.hu), a Pályázati Adatlapon, illetve Jelentkezési Lapon kell beküldeni a Szekszárdi 
Klímakör tevékenységét koordináló Zöldtárs Alapítványhoz legkésőbb 2017. október 31-ig. 
Az egyes Pályázati célokra rendelkezésre álló keretösszegek a beérkezett pályázatok függvényében 
Szekszárd MJV Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntése alapján átcsoportosíthatók. 
Bővebb információ kérhető: e-mail: info@zoldtars.hu; Mobil: 30/9574-835, Tel.: 74/414-217, 
Személyes: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 91, Fszt.1. 
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