
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I, Pályázati cél: Kerékpáros közlekedés támogatása

I.1. Közterületi 5 állásos kerékpártartók létesítése

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhet

Javaslatot szóban és 
írásban bárki tehet. 

Javaslatokat várunk további közterületi 

Önkormányzat legyártatja és kihelyezteti a 

I.2. Társasházak közös helységében 5 vagy10 állásos kerékpártartók felszerelése

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhet

Civilszervezetek, 
Társasházak, 

lakásszövetkezetek 

Az 5 vagy 10 állásos kerékpártartót 5.000 
Ft, 

Közlekedés fejezet keretösszege:                                                                             300.000 Ft

 

II, Pályázati cél: Csapadékvíz hasznosítás: E
literes IBC tartály) beszerzése

V.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hétvégi házak es

Pályázók köre 

Szekszárdon állandó lakhellyel 
rendelkező lakosok, társasházak, 
oktatási, nevelési intézmények

Esővízgyűjt ő rendszerek fejezet keretösszege:                                                       300.000 Ft

 

Pályázati célok 

I, Pályázati cél: Kerékpáros közlekedés támogatása 

I.1. Közterületi 5 állásos kerékpártartók létesítése 

Egy pályázó által elnyerhető támogatás 

Ez egy ötletpályázat! 

Javaslatokat várunk további közterületi 
kerékpártartók helyére vonatkozóan. 

A leginkább javasolt helyekre az 
Önkormányzat legyártatja és kihelyezteti a 

kerékpártartókat. 

I.2. Társasházak közös helységében 5 vagy10 állásos kerékpártartók felszerelése

Egy pályázó által elnyerhető támogatás 

Az 5 vagy 10 állásos kerékpártartót 5.000 
Ft, ill.10.000 Ft önrész vállalása mellett az 

Önkormányzat legyártatja és a nyertes 
pályázónak átadja. 

Közlekedés fejezet keretösszege:                                                                             300.000 Ft

Csapadékvíz hasznosítás: Esővízgyűjt ő edények (egyszer használt 1000 
literes IBC tartály) beszerzése 

V.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hétvégi házak esővízgyűjt ő rendszerének kialakítása

Egy pályázó által elnyerhető támogatás

Szekszárdon állandó lakhellyel 
 lakosok, társasházak, 

oktatási, nevelési intézmények 

Jelentkezni kell az 1000 literes IBC 
tartályért.  Kb. 30 jelentkezőnek 5.000 

Ft önrész és egy előadáson való 
részvétel vállalása mellett tudunk 

tartályt biztosítani. 

 rendszerek fejezet keretösszege:                                                       300.000 Ft

A pályázati keret 

200.000 Ft 

I.2. Társasházak közös helységében 5 vagy10 állásos kerékpártartók felszerelése 

A pályázati keret 

100.000 Ft 

Közlekedés fejezet keretösszege:                                                                             300.000 Ft 

 edények (egyszer használt 1000 

ű ő rendszerének kialakítása 

 támogatás A pályázati keret 

nek 5.000 
300.000 Ft 

 rendszerek fejezet keretösszege:                                                       300.000 Ft 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Pályázati cél: Zöldfelület

IV.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági program keretében igényelhet
fűmag, cserjék, facsemeték, stb.

Pályázók köre 

Társasházak, közösségek (pl. 
utcák), civilszervezetek 

IV.2. „Zöldítsük Szekszárdot” 
igényelhető szaporítóanyag: f

Pályázók köre 

Szekszárdi oktatási, nevelési 
intézmények 

Zöldfelület gazdálkodás fejezet keretösszege:                                                        200.000 Ft

 

IV, Pályázati cél: Környezeti nevelés (körny

VI. 1. Környezettudatos, klímatudatos 
lebonyolítása 

Pályázók köre 

Civilszervezetek, oktatási, 
nevelési intézmények 

Környezeti nevelés fejezet keretösszege:               

 

III. Pályázati cél: Zöldfelület-gazdálkodás 

IV.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági program keretében igényelhető
mag, cserjék, facsemeték, stb. 

Egy pályázó által igényelhető 
maximális támogatási összeg 

A pályázati keret

Társasházak, közösségek (pl. 
30.000 Ft 100.000 Ft

IV.2. „Zöldítsük Szekszárdot” intézményi (oktatási, nevelési) program keretében 
ő szaporítóanyag: fűmag, cserjék, facsemeték, stb.

Egy pályázó által igényelhető 
maximális támogatási összeg 

A pályázati keret

Szekszárdi oktatási, nevelési 
50.000 Ft 100.000 Ft

Zöldfelület gazdálkodás fejezet keretösszege:                                                        200.000 Ft

IV, Pályázati cél: Környezeti nevelés (környezet-, és klímavédelem, energiagazdálkodás)

VI. 1. Környezettudatos, klímatudatos képzések, bemutatók, programok szervezése, 

Egy pályázó által elnyerhető 
támogatás 

A pályázati keret

50.000 Ft 200.000 Ft

Környezeti nevelés fejezet keretösszege:                                                                 

IV.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági program keretében igényelhető szaporítóanyag: 

A pályázati keret 

100.000 Ft 

intézményi (oktatási, nevelési) program keretében 
mag, cserjék, facsemeték, stb. 

A pályázati keret 

100.000 Ft 

Zöldfelület gazdálkodás fejezet keretösszege:                                                        200.000 Ft 

energiagazdálkodás) 

képzések, bemutatók, programok szervezése, 

A pályázati keret 

200.000 Ft 

                                                  200.000 Ft 


