
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat címe „Hulladékból még többet…”

Pályázók köre

A pályázatban részt vehet minden állami oktatási intézmény a középfokú iskolákig bezárólag 

(általános iskola, középiskola).

Pályázati feltételek

A pályázatban  a  pályázni  kívánó iskola  a  mellékelt  jelentkezési  lapon feltüntetett  adatlap 

kitöltésével jelentkezhet.

Amennyiben  az  iskola  kedvezményezettként  alapítványt  jelöl  meg,  ebben  az  esetben  az 

alapítói okirat másolatát meg kell küldeni a jelentkezési lappal együtt.

A pályázat időtartama

2009.12.01. – 2010.06.10.

A pályázat rövid leírása

Diákok az iskolákban műanyagzsákokban gyűjtik a PET palackokat, alumínium dobozokat és 

az extra töltött PET palackokat (PET palack mely 20db reklámtáskát tartalmaz).

A  dobozok  és  palackok  a  központi  gyűjtőhelyre  kerülnek.  Az  iskola  dönti  el,  hogy 

osztályonként vagy közösen gyűjtik.

Minden 5db palackért, minden 5db aludobozért  10Ft-ot és a töltött PET-ért 50Ft-ot fizet a 

pályázat kiírója. 

A megtelt zsákok egyeztetett időpontban elszállításra kerülnek. A helyszíni ellenőrzésen az 

iskola  megbízott  képviselője  vesz  részt,  aki  tudomásul  veszi  az  átadás-átvétel  tényét 

darabszámra illetve kg-ra kalibrálva, melyről bizonylatot kap az átvevőtől.
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A  szállítmányon  feltüntetésre  kerül  a  pályázó  neve  és  címe  elérhetőségei,  valamint  a 

visszagyűjtött dobozok és palackok darabszáma és kg adatai.

Extra töltött PET 20db reklámtáskával

A teljesítés igazolása, díjazása

Az átvétel összesítését az Öko-Ferr Nonprofit Kft. havonta elvégzi, egyeztető levelet küld ki 

az  elszámolás  alapjáról  a  pályázónak,  melynek  visszaigazolásával  a  palackonként, 

aludobozokként  2Ft/db  és  a  töltött  PET  palackonként  50Ft/db díjat  az  iskola  által 

működtetett alapítvány bankszámlaszámára 15 napon belül átutalja.

A támogatás felhasználása

Mind az iskola, mind a kedvezményezettként megjelölt alapítvány köteles felvállalni, hogy a 

pályázat által juttatott támogatás legalább 20%-a környezet-és természetvédelmi tudatformáló 

programok szervezésére, rendezésére kerül felhasználásra.

Minden  pályázó  a  pályázat  lejártát  követő  1  hónapon  belül  a  rendelkezésére  bocsátott 

támogatás felhasználásáról rövid tájékoztatót küld a pályázat kiírójának.

Az  alapítvány  célkitűzései  és  okirata  kizárólag  olyan  iskolai  tevékenység  támogatására 

irányulhat, amely kedvezmény minden diákra kiterjed.
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VERSENY-FELHÍVÁS

A  pályázók  között  a  pályázat  kiírója  egyidejűleg  versenyt  hirdet,  amelyben  a  pályázat 

határidejéig teljesített  mennyiségek összegzésre kerülnek.  Az első 3 legtöbb visszagyűjtést 

felmutató intézmény külön díjazásban részesül, melyet a nyári táboroztatásra fordítanak.

1. helyezett: 500 000Ft értékű támogatás

2. helyezett: 300 000 Ft értékű támogatás

3. helyezett: 100 000 Ft értékű támogatás

A pályázat zárása

Az eredményhirdetés és a nyeremények átadása ünnepélyes keretek között zajlik.
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