PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „FENNTARTHATÓ DEBRECEN”
CÍM ELNYERÉSÉRE
1. A pályázat célja:
Debrecen város épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos
szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű munkát végző, a
környezettudatos működést és a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdálkodó szervezetek
elismerése.
2. Pályázók köre
Az elismerés elnyerésére a Debrecen város területén működő gazdálkodó szervezetek
nyújthatnak be pályázatot.
3. A pályázat tartalma
Azok nyújthatnak be pályázatot, akik vállalják az egyszer használatos műanyagtermékek
használatának mellőzését, valamint az alábbi, a környezet megóvása érdekében teendő
intézkedések közül legalább 2 kategóriában további vállalást tesznek:
 egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése iránti
intézkedések;
 a környezettudatos hulladékkezelés, a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a
keletkező hulladék csökkentését célzó intézkedések;
 a károsanyag kibocsátás csökkentése, a levegőminőség javítása iránti intézkedések;
 a hatékony energiafelhasználás iránti intézkedések;
 környezetbarát, energiahatékony termékek piacáról történő beszerzés - „Zöld”
közbeszerzés.
A pályázónak rövid írásbeli összefoglalóban be kell mutatnia, hogyan tervezi a vállalt
intézkedések megvalósítását.

4. Az elismerés módja
Az elismerés 1 évre adományozható azon pályázók részére, akiknek pályázatát Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottsága arra érdemesnek találja.
Az elismerés formája egy „Fenntartható/Sustainable Debrecen …év” feliratú, 30x40 cm
nagyságú, átlátszó üveg anyagú, falra rögzíthető tábla, amelyen a Pályázati Felhívás
2. mellékletében szereplő logó szerepel, az elismeréssel pénzjutalom nem jár.
A táblát az elismeréssel jutalmazott pályázó az általa használt épületben, vagy épületének a
közterület felé eső homlokzatára, vagy a közterület felé eső kerítésére helyezheti el.
5. A pályázat benyújtása
Pályázni kizárólag a Pályázati Felhívás 1. mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével,
valamint a pályázó vállalását tartalmazó rövid írásos összefoglaló benyújtásával lehet.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a pályázati dokumentáció
ONKORMDEB hivatali kapu tárhelyre történő megküldésével. A tárgyban kérjük feltüntetni:
„Fenntartható Debrecen” pályázat.
A pályázatok benyújtásának határideje: A Pályázati Felhívás Önkormányzat honlapján
történő közzétételét követően folyamatosan nyújtható be pályázat.
6. A pályázatok elbírálása
Az elismerés adományozásáról a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság dönt,
legkésőbb a pályázat benyújtását követő 45. napig.
Az elismerések átadására az adományozásról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül
kerül sor.
Az elismeréssel jutalmazott pályázók nevét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy
eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére irányuló felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek
méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe
ütközik.
Nem támogatható azon pályázó pályázata sem, aki korábban a cím viselésére érdemtelenné
vált.

2

7. Egyéb szabályok
Az elismerés 1 évre szól, azt követően a díjazott gazdálkodó szervezetek újabb pályázat
benyújtására jogosultak.
Az elismerés visszavonható, ha a díjazott arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a
pályázattal összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy aki a pályázatban tett vállalásának
nem tesz eleget.
Az elismerés odaítélését követő 6 hónap elteltétől számított 1 hónapon belül a pályázónak egy
alkalommal írásban be kell számolnia arról, hogy a pályázatban vállalt intézkedések
megvalósítása milyen stádiumban van. A beszámolót Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Zöldterületi Osztályának kell megküldeni, amely a beszámoló alapján
ellenőrzi a pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósítását. Ha az ellenőrzés során
megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, az
elismerés visszavonásra kerül.
Az érdemtelenné válásról és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság dönt. Érdemtelenné válás esetén az
elismeréssel együtt kapott táblát a visszavonást követő 15 napon belül az Önkormányzat részére
vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált gazdálkodó szervezet további pályázatot nem
nyújthat be.
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Pályázati Felhívás 1. melléklete

Pályázati adatlap
a
„FENNTARTHATÓ DEBRECEN”
cím elnyerésére
Pályázó teljes neve: ....................................................................................................................................
Pályázó képviselője: ...................................................................................................................................
Pályázó debreceni székhelye/telephelye: ...................................................................................................
Pályázó cégjegyzékszáma/törzskönyvi azonosító száma/nyilvántartási száma: ........................................
Pályázó adószáma: .....................................................................................................................................
A Pályázó és tevékenységének rövid bemutatása:

A Pályázó kijelenti, hogy jelen pályázati adatlap benyújtásával vállalja, hogy az egyszer használatos
műanyagtermékek használatát mellőzi, valamint az alábbi, a környezet megóvása érdekében teendő
intézkedések közül legalább 2 kategóriában további intézkedéseket tesz:
 egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése iránti intézkedések;
 a környezettudatos hulladékkezelés, a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a keletkező
hulladék csökkentését célzó intézkedések;
 a károsanyag kibocsátás csökkentése, a levegőminőség javítása iránt tett intézkedések;
 a hatékony energiafelhasználás iránti intézkedések;
 környezetbarát, energiahatékony termékek piacáról történő beszerzés - „Zöld” közbeszerzés.
A Pályázó a pályázati adatlaphoz köteles csatolni egy rövid írásos összefoglalót arra vonatkozóan, hogy
a vállalt intézkedéseket hogyan kívánja megvalósítani.

Debrecen, …………….. hó ……. nap
Pályázó aláírása

4

Pályázati Felhívás 2. melléklete

