
 

Szabad a Tér!  
Élményépítő pályázat újbudai közösségek részére 

 

Van ötleted, hogyan tehetnéd jobbá a közvetlen környezetedet? Indulj közösségi 

pályázatunkon, melynek keretében közösségépítő, környezetszépítő civil 

kezdeményezéseket támogatunk Újbudán. 

A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson Újbuda lakosainak, hogy aktív formálóivá 

váljanak környezetüknek és közösségük életének.  

Alakítsuk, lakjuk be közösen városrészünk köztereit, színesítsük együtt a kerületi életet 

közösségi ünnepekkel, hogy igazán a sajátunknak érezzük Újbudát! 

 

A pályázat kiírója: KözPont Újbudai Kulturális Kft. (Cg. 01-09-166854, székhely: 1113 

Budapest, Zsombolyai utca 4.) 

 

1. A pályázók köre 

● újbudai lakossági csoportok, közösségek és az őket képviselő nagykorú 

magánszemélyek, 

● újbudai székhelyű civil szervezetek. 

 

2. Támogatható tevékenységek 

A pályázat olyan civil kezdeményezéseket támogat, melyek a közösségi terek élhetőbbé, 

szerethetőbbé, dinamikusabbá és befogadóbbá alakítására fogalmaznak meg 

megoldásokat, erősítik a lakosok kezdeményező- és cselekvőképességét, felhívják a 

lakosság figyelmét a közterek alakításával és felhasználásával kapcsolatos 

lehetőségekre, erősítik a közterületek nyitott közösségi tér funkcióját, illetve megjelenítik 

a közterekkel kapcsolatos megoldandó kerületi problémákat az alábbi tevékenységeken 

keresztül (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos): 

 

● alulhasznosított területek időszakos, átmeneti hasznosítása;     

● közterek arculatának vagy funkciójának innovatív megváltoztatása (pl. utcabútor 

elhelyezésével vagy tűzfalak festésével); 

● társasházak lépcsőházainak, belső udvarainak, előkertjeinek kreatív felújítása; 

● helyi identitás erősítése: helyi sajátosságokra, szokásokra, kezdeményezésekre 

épülő közösségi rendezvények, ünnepek szervezése;  

● a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló események, 

projektek szervezése, megvalósítása. 

 

Amennyiben a pályázat keretében megvalósuló program közterületen kerülne 

megrendezésre, a közterület használatához szükséges önkormányzati hozzájárulási 

kérelmet a pályázat kiírója nyújtja be az önkormányzatnál.  



 

Egyéb helyszín esetén a pályázó a jelentkezésével kijelenti, hogy a helyszín használatára 

jogosult, és a pályázat céljából történő használat harmadik személy jogos érdekét nem 

sérti. 

 

3. Nem támogathatható tevékenységek 

 

● politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató,  

● kimondottan gazdasági hasznot eredményező  

tevékenységek. 

 

4. A pályázaton elosztható összeg, a támogatások mértéke 

A pályázatok támogatására összesen bruttó 1.800.000 Ft áll rendelkezésre.  

Az egyes pályázatokra megítélhető támogatás minimális összege bruttó 50 000 Ft, 

maximális összege bruttó 200 000 Ft.  

A pályázatok költségvetése nem tartalmazhat 50.000 Ft-nál magasabb összegű tételt. 

A támogatásból étel és ital nem finanszírozható. 

 

5. A pályázat beadási határideje  

A pályázati űrlapot digitálisan kérjük benyújtani a kozossegipalyazat@ujbuda.hu e-mail-

címre. Kérjük, hogy a fennálló járványhelyzetre tekintettel a postai utat csak kivételes 

esetben vegyék igénybe (levélcímünk: KözPont Újbudai Kulturális Kft., 1113 Budapest, 

Zsombolyai utca 4.).  A pályázati űrlap a https://kozpont.ujbuda.hu/node/48652 

webhelyről tölthető le. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.  

 

6. A pályázatok elbírálása 

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el legkésőbb 2021. június 15-ig.  

 

7. A bírálat szempontjai: 

● a tevékenység közösségi alapon valósul meg, elősegíti a lakosok aktív 

bevonódását, 

● a tevékenység valós helyi igényre, szükségletre reagál, hozzájárul az emberek 

jólétéhez, 

● a tevékenység a kerület nevezetes, frekventált közterei helyett Újbuda kevésbé 

ismert helyszíneit helyezi fókuszba, 

● megvalósíthatóság, 

● megalapozott költségvetés, 

● fenntarthatóság. 
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8. Eredményhirdetés  

A pályázat eredményéről a zsűri döntését követően minden pályázót – az űrlapon 

megadott e-mail címen – legkésőbb 2021. június 30-ig értesítünk a 9. pontban 

hivatkozott együttműködési megállapodás megküldése mellett. A nyertes pályázók 

pályázatuk beadásával hozzájárulnak, hogy nevüket és a pályázatuk rövid leírását a 

KözPont Újbudai Kulturális Kft. a rendelkezésére álló média felületeken (pl. honlap, 

Facebook oldal) közzétegye. 

 

9. Szerződéskötés és a támogatott pályázatok beszerzéseinek lebonyolítása 

A nyertes pályázókkal a KözPont Újbudai Kulturális Kft. 2021. június 30. napjáig 

együttműködési megállapodást köt. A mindkét fél által aláírt megállapodás a megítélt 

támogatási összeg felhasználásának feltétele. A nyertes pályázóknak a KözPont Újbudai 

Kulturális Kft. mentori támogatást biztosít. A KözPont Újbudai Kulturális Kft. az elnyert 

támogatást nem bocsátja közvetlenül a pályázó rendelkezésére, a tevékenységek 

megvalósításához szükséges eszközök beszerzését és szolgáltatások megrendelését a 

pályázóval egyeztetett részletes költségvetés alapján a pályázathoz rendelt mentor végzi 

el.  

 

10. A pályázati programok megvalósítása  

A pályázatok megvalósítása a szerződéskötést követően indulhat, a befejezés határideje 

legkésőbb 2021. szeptember 19. napja. A tevékenység előkészítése, megvalósítása 

közben felmerülő kérdéssel, problémával a pályázathoz rendelt mentorhoz lehet fordulni. 

A pályázónak a tevékenység befejezését követően egy hónapon belül rövid beszámolót 

kell készítenie, és azt elektronikusan elküldenie a kozossegipalyazat@ujbuda.hu e-mail 

címre. A beszámolóban ki kell térnie a tevékenység megvalósításának részleteire, az 

elért eredményekre és a megszerzett tapasztalatokra. A tevékenységről legalább három 

alátámasztó fotót szükséges készíteni, ezeket kérjük a beszámolóhoz csatolni. 

 

Ha a pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, írjon e-mailt a 

kozossegipalyazat@ujbuda.hu címre! 
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