Pályázati kiírás

Mindenünk a fa!
Ástál már gödröt facsemetének? Gondoztál már egy növényt, amíg
magasabbra nőtt, mint Te magad? Szeretnéd kezedbe venni a
környezeted alakítását? Szeretnéd zöldíteni az iskola udvarát?

Itt a lehetőség!

Várjuk iskolai csoportok pályázatait!
Ti adjátok az ötletet, mi adjuk hozzá a támogatást!
A Tiszta Út Alapítvány pályázatot hirdet iskolák részére az iskola zöldterület
fejlesztésére. A pályázat során szeretnénk támogatni azokat az iskolai
közösségeket, akik aktívan használják az iskola területén lévő, illetve tervezett
zöld területeket a mindennapokban és az oktatási tevékenységekben. A nyertes
pályázók udvar-terveinek megvalósítását
alapítványunk anyagi hozzájárulással
támogatja.

Alapítványunk
A Tiszta Út Alapítvány azért jött létre, hogy támogassa azokat a természet- és
környezetvédelmi kezdeményezéseket, amelyek figyelem vagy forrás hiányában
nem tudnak elég hatékonyan működni, valamint, hogy saját tevékenységünkkel
gyarapítsuk a hazai jó példákat.
Kiemelt célterületeink a termőföld, a talaj megbecsülése, védelme; a levegőminőség
javítása – többek között honos fafajok telepítésével, a jó minőségű víz megőrzése,
és az ember és természet közötti kapcsolat újjáépítése, megerősítése. Ezek
szellemében hirdetjük meg jelen pályázatunkat.

Pályázati feltételek
Pályázhatnak: Gyulai Tankerület általános és középiskolái vagy azok alapítványai
illetve a munkájukat támogató civil szervezetek.
Pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat a letölthető űrlapon mutassa be a tanulók által összeállított
koncepcióban, hogy milyen fára, növényekre, kerti bútorokra van szükség, ezek
hova kerülnek, hogyan válik ez az iskolai élet részévé? Kik és hogyan használják
majd? Mit tesznek a már meglévő vagy újonnan kialakított rész megőrzéséért,
karbantartásáért?

Tartalmazza
a pályázatot benyújtó szervezet (iskola vagy civil szervezet) adatait, civil
pályázó esetén az iskola vezetőjének hozzájárulását a terv megvalósításához,
a koncepciót, illetve egy bemutató videó, animáció vagy prezentáció linkjét,
a tanulói csoport vezetőjének elérhetőségét,
diákok munkáját támogató mentortanár nevét és elérhetőségét,
maximum 500.000 Ft-ig terjedő költségvetést és a saját
amennyiben van.

forrást,

Pályázati feltételek
az új zöld területek tervének eredetisége, újszerűsége
jelenlegi (zöld) területekhez való illeszkedés
fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontok figyelembevétele
a zöld területek mennyire szolgálják a tanulási, oktatási tevékenységet és a
mindennapokat
a gondozás, fenntartás tervezettsége
a tanulók együttműködése
a prezentáció érdekessége
a pályázati anyag részletessége, formai megjelenés
a költségvetés reális volta

Határidők
A pályázat benyújtása: 2021 október 15.
Elbírálás: 2021 szeptember október 19.
Kiértesítés, szerződéskötés: 2021 október 20.
A munka megkezdése: 2021. október 25-től
Elérhetőségek
tisztautalapitvany@gmail.com

