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FELHÍVÁS 
közösségi ötletek támogatására a Borsodi Mezőség ökológiailag és társadalmilag  

fenntartható életmódjának fejlesztése érdekében 
2014-2015 

 
 
ESSRG (Environmental and Social Science Research Group) a Pancivis Alapítvány 
támogatásával felhívást tesz közzé az alábbi célok meghatározásával és feltételek szerint. 

 
Az ESSRG felhívásának célja 

 
Az ESSRG olyan hosszú távon is fenntartható helyi kezdeményezéseket szeretne támogatni, 
amelyek elősegítik a helyi önellátó életmód kialakítását és fejlesztését, oly módon, hogy 
közben hozzájáruljanak a természetes környezet változatosságának fenntartásához és 
fejlesztéséhez.  
 
Az ESSRG mikro-projekt felhívást hirdet meg a térségben, az alábbi célok valamelyikének 
teljesülése érdekében: 
 
1. Helyben termelt alapanyagok közösségi feldolgozása 
Célunk, hogy azzal segítsük a helyi termelést, hogy megkönnyítjük a helyben történő 
feldolgozást. A helyi termények helyben történő feldolgozása szolgálhatja a közösségépítés 
célját azzal, hogy közös helységben igénybe vehető közösen használható feldolgozó eszközök 
állnak rendelkezésre. A helyben történő feldolgozás lehetővé válik a családok számára, ha a 
ház körül esetleg nem biztosítható eszközökhöz juthatnak. A hagyományos, környezetbarát 
feldolgozási módok használatával, olyan egészséges termékek kerülhetnek az asztalra, 
amelyek alapanyaga helyben termett és ezáltal környezet- és természetbarát.  
 
2. Ökológiai kertészkedés ismereteinek átadása, mintakert létrehozása és fenntartása 
 
Fontos feladat a környezet- és természetbarát kertészeti ismeretek elsajátításának 
ösztönzése gyerekek, fiatalok és felnőttek körében egyaránt. A természetbarát kertészeti 
ismeretek visszavezetése a falu életének mindennapjaiba visszafordíthatja azt a folyamatot, 
mely során a vidéken élők elveszítik a közvetlen kapcsolatot a saját természeti 
környezetükkel. Tanúsítvány nélküli vegyszermentes gazdálkodás olyan kisléptékű 
gazdálkodást jelent, amely lényegében biotermékeket állít elő. 
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3. Helyi gyümölcsfajták szaporítása és nevelése 
 
A térség igen gazdag helyi gyümölcs fajtákban, melyek feltérképezése és szaporítása fontos 
értékőrző feladat. A projekt célja, hogy segítse a magánkertekben, védett önkormányzati, 
egyházi, egyéb tulajdonban levő területen vagy közterületen a tájfajta gyümölcsök terjedését 
és megőrzését. A tájfajták ismerete, a fák gondozása és a gyümölcsök feldolgozása hozzájárul 
ahhoz, hogy a tájfajták a falusi lakosság mindennapi életének részét képezve megmaradnak 
és hasznosulnak a helyi élelmezésben.  
 
4. Közvetlen értékesítési rendszer kialakítása 
 
A kis léptékben megtermelt termények és produktumok közvetlen értékesítésével van 
lehetőség olyan bevétel megtermelésére, amely már fenn tud tartani egy kiskertes 
gazdaságot. A projekt lehetőséget nyújt a direkt marketing és direkt értékesítés kialakítására.  
 
 
A sikeres projekt általános szempontjai 

 
A sikeres projektötletek megvalósítói a kedvezményezett közösség bevonásával keresik meg 
a megfelelő projekt javaslatot, közös munkával dolgozzák ki annak részleteit és a közösség 
aktív részvételével szervezik a megvalósítást.  
 
A támogatás elbírálása során fontos szempont, hogy a projekt miként járul hozzá a 
célterület: 
- közösségének hosszú távú fejlesztéséhez,  
- a közösségi tervezés erősítéséhez,  
- a helyi élővilág sokféleségének megtartásához,  
- a gazdasági önrendelkezés növeléséhez, 
- a nők részvételének erősítéséhez. 
 

A támogatottak köre 

 
Jelen projekt ötlet felhívás célcsoportja a Dél-Borsod (Ároktő, Gelej, Igrici, Mezőcsát, 
Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszavalk, Négyes, Borsodivánka, 
Mezőnagymihály, Mezőkeresztes, Mezőnyárád, Szentistván) civil szervezetei (például 
alapítvány vagy egyesület). 
 

A támogatott tevékenységek köre 

 
A projektötlet megvalósításához a kedvezményezett számára az ESSRG Kft. biztosítja 
finanszírozást. 
 
1. Helyi termények feldolgozása: 

� helyben termelt gyümölcsök közösségi feldolgozását elősegítő közösségi tér 
kialakítása. 
� gyógynövények közösségi feldolgozására alkalmas tér kialakítása: gyógynövényszárító 
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2. Tanulókert program: 
� iskolai vagy óvodai tanuló kert kialakítása és fenntartása 
� közösségi mintakert kialakítása és fenntartható közösségi használata 
� közösségi gazdaság kialakítása vagy fejlesztése és fenntartható közösségi használata   

 
3. Helyi gyümölcsfajta program: 

� helyi fajták beszerzésére, ültetésére és gondozására irányuló tevékenység 
� kiskerti, közösségi gyümölcsöskert kialakítása tájfajtákból 

 
4. Közvetlen értékesítés program: 

� közvetlen értékesítési rendszerbe bevonható szereplők megtalálása és összefogása  
� dél-borsodi helyi termék védjegy kialakítása, gyártása és terjesztése 
� felvevő piac megtalálása és közvetlen kommunikációs felület kialakítása 
� elosztás megszervezése és a rendszeres értékesítés fenntartása   

 
5. Egyéb tevékenység ötletek 

 

Projektötlet beadásának határideje és módja 

 
A projektötletet 2014. február 16-ig (vasárnap) kell benyújtani. 
A projektötletet nyomtatott formában postai úton vagy elektronikusan lehet benyújtani. 
 
Elektronikus formában Csiba Katalin és Kiss Dorottya részére:  
E-mail cím: csiba.katalin@essrg.hu és kiss.dorottya@essrg.hu 
Témában feltétlenül tüntesse fel:  
„ESSRG mikro-projekt” és a pályázó civil szervezet neve 
Postai úton vagy személyesen Kiss Dorottya részére: 
Posta cím: 3463 Négyes, István király u. 25. 
 
A támogatás mértéke 

  
Egy projekt minimum 300.000, maximum 2.000.000 Forint támogatást nyerhet.  
 
Az elbírálásának módja 

 
A projektötletek elbírálásáért az ESSRG Kft. a felelős.  Az elbírálás során az ESSRG konzultál a 
helyi szakértőkkel, valamint a Pancivis Alapítvány képviselőjével. Az elbírálás során a fő 
szempont a felhívás céljainak és általános szempontjainak való megfelelés. 
 
Eredményhirdetés 

 
A felhívás eredményét 2014. március 16-ig hirdeti ki az ESSRG Kft a nyertesek elektronikus 
úton vagy telefonon történő értesítésével. 
 

Szerződéskötés 

 
A nyertes pályázó szervezetek szerződést kötnek az ESSRG Kft-vel. A projekt kivitelezésének 
végső határideje 2015. december 31. A kedvezményezett köteles folyamatos kapcsolatot 
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tartani az ESSRG projekt koordinátorával, beszámolni a fejleményekről. A 
kedvezményezettek kötelesek a projekt lezárultával rövid jelentést írni a megvalósításról, 
mely tartalmazza a pénzügyi elszámolást, illetve az eredeti számlákat. A kedvezményezettek 
fenntartási kötelezettséget vállalnak a megvalósuló közösségi projektre 1 évig. A 
szerződéskötéskor rögzítésre kerül, hogy a projekt célja a közösség fejlesztése és a 
hasznosításnak a közösség érdekében kell történnie. 
 

További információ 

 
Csiba Katalin:  
e-mail: csiba.katalin@essrg.hu 
telefon: 0630/4251233 

 
 


