Pályázati felhívás
környezettudatos hulladékgazdálkodás népszerűsítését szolgáló
közterületi installációs pályázat benyújtására
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és
Lakásgazdálkodási Bizottsága pályázatot hirdet a környezettudatos hulladékkezelés, a
természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodást népszerűsítésére.
Az Önkormányzat a közterületeink tisztaságáért, a kerületben élők lakókörnyezetének javítása
érdekében kötelező feladatain túlmenően tesz erőfeszítéseket, emellett kiemelt hangsúlyt fektet
a lakossági szemléletformálásra, elkötelezett a lakosság környezettudatosságának erősítése
iránt. Ennek fontos eszköze a hulladék újrahasznosítás népszerűsítése, valamint a fogyasztási
szokások megváltoztatása annak érdekében, hogy a keletkező hulladék mennyisége csökkenjen.
A pályázat célja: A pályázat a felelős hulladékgazdálkodás népszerűsítésével a globális
környezetvédelem, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás hosszútávú
céljaira hívja fel a figyelmet, célja a szemetelés és a hulladék mennyiségének csökkentésének
hirdetése.
A pályázati keret: 2 500 000 Ft, amelyből 1 500 000 Ft a kihelyezésre javasolt installációk
elkészítésére fordítható, további 1 000 000 Ft a legnépszerűbb pályamunkák díjazására.
A pályázaton indulhat: minden XIII. kerületi kötődésű magánszemély, lakóközösség, iskolai
közösség, gazdálkodó szervezet.
A pályázaton benyújthatóak olyan installációs tervek, amelyek:
•
•
•
•
•
•

a környezet védelemét, a természeti erőforrásokkal kapcsolatos felelős gazdálkodást
népszerűsítik,
a közterületek tisztaságáért való közös fellépést propagáljak, vagy
a globális szeméttermelés mértékére hívják fel a figyelmet, vagy
a fenntartható hulladékgazdálkodást, a hulladék újrahasznosítását népszerűsítik, emellett
közterületen történő 3 hónapos bemutatásra alkalmasak és
kortárs képzőművészeti alkotásként is értelmezhetőek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•

Az installáció koncepcióját, kialakítását, anyaghasználatát bemutató szöveges leírását.
Az installáció látványtervét.
A megvalósításhoz igényelt támogatás összegének megjelölését.
XIII. kerületi kötődés dokumentálását.
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A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 30.
Késedelmes benyújtás esetén a pályázat nem támogatható.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu email-címre.
A pályázat eredményéről a pályázat elbírálására felkért zsűri javaslata alapján 2020. december
10. napjáig kapnak értesítést a kihelyezésre javasolt pályamunkák benyújtói.
A megvalósításra kiválasztott pályamunkák elkészítésére és közterületi bemutatására a 2021.
március és augusztus között lesz lehetősége a pályázóknak.
A kihelyezett pályamunkák képeit a www.bp13.hu és a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon
közzétesszük.
A közterületi installációkra lakossági szavazást indítunk. A legtöbb lakossági szavazatot szerző
és a zsűri szempontrendszerében legmagasabb helyen rangsorolt pályaművek alkotói az alábbi
díjazásban részesülnek:
•
•
•

Első díj: 500 000 Ft.
Második díj: 300 000 Ft.
Harmadik díj: 200 000 Ft.

A pályázati eljárás lebonyolítója a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
További információ a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail címen, vagy a 412-3340
telefonszámon kérhető.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága
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