ZÖLD FORRÁS 2021.
Támogatástartalom
800 000 Ft – 3 000 000 Ft
Támogatás intenzitása
Az összes elszámolható költség 100 %-a.
Rendelkezésre álló forrás
70 millió Ft.
Támogatási kérelmek várható száma
23 db
Előleg
100 % támogatási előleg
Biztosítéknyújtási kötelezettség
A Pályázó köteles az ellenőrzés alapján
megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi azonnali
beszedéssel megterhelhető bankszámlájára az Agrárminisztérium javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás
lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1
db eredeti példányban.
Önerő biztosításának szempontjai
A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.
Költségkorlátok
 Általános, működési költség: max.
30%
 Útiköltség: max 20%
 Az olyan eszközök költségeit, amelyek más feladathoz is felhasználhatóak, ill. 1 éven túl szolgálják a szervezet céljait max. a beszerzési érték
50%-ig lehet betervezni és elszámolni.
 más környezet és természetvédelmi
civil szervezet bevonása max. a támogatás összegének 10%-ig.

A Felhívás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami
feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.
Támogatást igénylők köre
Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak
be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:


2019. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;



tevékenységüket Magyarországon végzik;



alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal
jöttek létre



a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;



a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;



2019-ben és 2020-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;



2019. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapjukon közzétették.

NEM NYÚJTHATNAK BE TÁMOGATÁSI KÉRELMET
Közalapítványok, civil társaságok, köztestületek, non-profit gazdasági társaságok, egyházi jogi
személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei, pártok, gazdasági társaságok.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez
illeszkedő projektek:


az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;



védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;



az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése;



a környezetbiztonság javítása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK
 élőhelyvédelem;

Pályázati díj
A pályázat benyújtása díjmentes.



földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;

Megvalósítási időszak
2021. március 1. – 2022. május 31.



tájvédelem;



környezet- és természetvédelmi monitorozás;



ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek
készítése, kiadása;



szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;



környezetvédelmi tanácsadás;



környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;



kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb.
kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;



ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Kiválasztási eljárásrend
Formai és tartalmi ellenőrzés bíráló bizottság által. (standard)
Benyújtási határidő
2021. március 2. (postabélyegző kelte)
Benyújtandó
 papír alapon, egy példányban:
minden oldalon cégszerűen aláírt,
számítógépen kitöltött és kinyomtatott pályázati adatlap
 elektronikus adathordozón:
képviselő által hitelesített, hatályos
alapszabály/alapító okirat szkennelt
változata és az adatlap szerkeszthető word formátumú változata.
PRO INVENTO Kft.
HUNGÁRIA ÚT 49. 1. EM. 5.
1192 BUDAPEST,
INFO@PROINVENTO.HU
PROINVENTO.HU

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent
nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb három tervezhető!
NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 parlagfű-mentesítési projektekre;


háziállatok ivartalanítására és chipezésére;

1. oldal

