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Közlemények
Pályázati felhívás
a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő felterjesztésre
A természetvédelemért felelős miniszter – egyetértésben a kulturális örökség védelméért felelős
miniszterrel, együttműködve a területfejlesztésért felelős miniszterrel és a területrendezésért felelős
miniszterrel – pályázatot ír ki a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019)
történő felterjesztésre.
A pályázat az Európai Táj Egyezmény 11. cikkével és az Európa Tanács Táj Díját meghatározó
szabályokról szóló CM/Res(2008)3 határozattal összhangban, a földművelésügyi miniszter által kitűzhető
díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról szóló 9/2015. (V. 29.) FM utasítása alapján kerül kiírásra
a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által.
Budapest, 2017. december
Dr. Fazekas Sándor s. k.
földművelésügyi miniszter
A pályázat célja
A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat a
földművelésügyi miniszter tűzi ki, egyetértésben a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel,
együttműködve a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszterekkel. A díj odaítélése
pályázati rendszerben történik. A díjat kétévente egy alkalommal, az Európa Tanács Táj Díja
adományozásával azonos évben, az április 22-ei Föld Napja alkalmából lehet elnyerni.
A nemzeti szintű pályázat egyik célja, hogy az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat
képviselhesse hazánkat a nemzetközi megmérettetésben az Európa Tanács Táj Díj pályázatán.
Az Európa Tanács Táj Díja1 olyan megtisztelő kitüntetés, amely önkormányzatok, önkormányzati
társulások, valamint társadalmi szervezetek kiemelkedő hozzájárulását ismeri el a táj fenntartható
védelme, kezelése és/vagy tervezése területén. A díjat nem táj kapja, hanem egy vagy több olyan
szervezet, amely a táj természeti és kulturális értékeit a maguk egységében megőrzi, fenntarthatóan
hasznosítja és mindezek érdekében példaértékű tevékenységet végez.
A felhívottak köre
Pályázatot nyújthatnak be:
 települési és megyei önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan politikát
alakítottak ki, illetve intézkedéseket, beruházásokat valósítottak meg az adott táj tervezésére,

1

Az Európa Tanács Táj Díjáról és a Magyar Tájdíjról bővebben az állami természetvédelem magyar nyelvű weboldalán itt
lehet tájékozódni: www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny
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kezelésére és/vagy védelmére, amelyek tartósan hatékonynak bizonyultak, és ennek okán Európaszerte példaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is;
 olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj védelméért, kezeléséért
és/vagy tervezéséért.
Az előzőekben említett szervezetek közösen is benyújthatnak pályázatot, amennyiben közösen
valósították meg a programot.
Országhatáron átnyúló tájak védelme, kezelése és/vagy tervezése érdekében indított, nemzetközi
együttműködés keretében megvalósult program esetén a Magyarország területén működő helyi
önkormányzatok, önkormányzati társulások és/vagy társadalmi szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
Önállóan nem pályázhatnak, de pályázati programban közreműködő vagy finanszírozó partnerként részt
vehetnek gazdasági szervezetek is.
A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell a következőket:
 hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap2,
 fényképes dokumentáció a program végrehajtásáról és/vagy eredményéről (legalább 8, de
legfeljebb 20, a természeti és kulturális örökségi vonatkozásokat is bemutató fénykép
képaláírással, a szerző(k) megjelölésével) a pályázati űrlap részeként a word dokumentumba
illesztve, továbbá mellékletként minden egyes fénykép jpg/png állományként csatolva;
 áttekintő térkép a pályázati program által érintett területről (az érintett természeti és kulturális
örökségi értékek, az elvégzett beavatkozások helyének feltüntetésével), a pályázati űrlap részeként
a word dokumentumba illesztve, illetve szükség esetén külön mellékletként is, az erre alkalmas
méretarányban.
A pályázat nem kötelezően tartalmazhatja a következő mellékleteket:
 szöveges és képes összefoglaló;
 diavetítés (slide show vagy .ppt előadás), videó-bemutató (legfeljebb 15 perc);
 a program megvalósulásáról készült, illetve megjelent kiadványok, híradások, írásos vélemények.
A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (1 példányban) és elektronikusan (2 példány CD-n /
DVD-n, mindkét adathordozón az űrlapot word és PDF formátumban, a képeket jpg/png formátumban)
kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2018. május 31. (csütörtök)
A pályázati anyagot postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljuttatni:
Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth
Lajos tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: Magyar Tájdíj pályázat 2019

2
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(www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny), a Tájdíj menüpont alatt.
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A Bírálóbizottság csak az előírt feltételeknek megfelelő, határidőre hiánytalanul beérkezett pályázatokat
bírálja el.
A pályázat benyújtásával a pályázók elfogadják, hogy mind a természetvédelemért felelős
Földművelésügyi Minisztérium, mind pedig a kulturális örökségért, területfejlesztésért és a
területrendezésért felelős Miniszterelnökség a pályázatok tartalmát (szöveg, fotó) szerzőkre (pályázókra)
történő hivatkozással, külön engedély nélkül ingyenesen, területi és időbeli korlátozás nélkül, minden
ismert felhasználási módra kiterjedően felhasználhatja az Európai Táj Egyezmény népszerűsítését célzó
kommunikációs anyagokban vagy egyéb, az Egyezményhez kapcsolódó publikációkban,
tevékenységekben. Mind a Földművelésügyi Minisztérium, mind pedig a Miniszterelnökség felhasználási
joga kiterjed a mű átdolgozására, tetszőleges példányszámú többszörözésére, a mű számítógéppel vagy
elektronikus adathordozóra történő másolására, többszöri felhasználására, valamint arra, hogy azt
harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, a mű felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik
személyre átruházza, továbbá arra is, hogy harmadik személynek a mű további felhasználására engedélyt
adjon.
A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálásának menete és módja
A beérkezett pályázatokat az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport – amelynek
tagjai a pályázat lebonyolításában közreműködő minisztériumok (Földművelésügyi Minisztérium,
Miniszterelnökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) delegáltjai – állandó szakértőinek bevonásával
bírálja el.
A Bírálóbizottság tagja vagy megbízottja szükség esetén helyszíni szemlét tart, amelynek során
meggyőződik a pályázatban szereplő információk hitelességéről és a programok működésének
eredményességéről. A Bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. A Bírálóbizottság
minden pályázatról szöveges szakmai értékelést ad. Az értékelést követően a Minisztérium tájvédelemért
felelős szervezeti egysége javaslatot tesz a természetvédelemért felelős miniszternek a díj odaítélésére.
A pályázatnak a következőkben ismertetett általános és szakmai szempontoknak kell megfelelnie.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai
A Magyar Tájdíjra csak az a pályázati program kerülhet benyújtásra, amelynek egésze vagy valamely
része/szakasza már legalább 3 éve, dokumentált módon befejeződött, és az eredmények a lakosság
számára elérhetőek. Előnyt jelent, ha a program a dokumentált szakasszal nem zárult le, hanem az elért
eredmények fenntartása, a táji változások nyomon követése és további tájvédelmi–tájfejlesztési
tevékenységek a pályázat benyújtásának időpontjában is folyamatban vannak. Az Európai Táj
Egyezmény szellemiségével összhangban a pályázati programok bárhol megvalósulhatnak, függetlenül
attól, hogy az adott terület természetvédelmi oltalom alatt áll-e, vagy sem.
A pályázaton indulhatnak olyan szervezetek is, amelyek a Magyar Táj Díj korábbi pályázatán részt
vettek, de a díj ugyanazzal a programmal csak egyszer nyerhető el. A díjat már elnyert szervezet számára
a díj akkor nyerhető el, ha a bírálat óta 5 év eltelt, ha a korábbi díjazott tevékenysége óta tevékenységét
továbbfejlesztette és az új program önállóan is elismerésre érdemes.
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A tájvédelmi, tájfejlesztési programot közösen megvalósító és együtt pályázó szervezetek a díjat
együttesen nyerhetik el.
A pályázatok elbírálásának szakmai szempontjai
1. szakmai szempont – Fenntartható területi fejlődés
A benyújtott, megvalósított program mérhető módon járuljon hozzá a táj védelméhez, kezeléséhez
és/vagy tervezéséhez. Tervezési jellegű programok esetén az értékelés a terv megvalósulása alapján
történik.
A program továbbá:
 legyen összhangban az érintett terület táji, természeti és kulturális örökségi adottságaival;
 legyen összhangban a hatályos országos, térségi és települési szintű környezet-, természetvédelmi
programokkal, szabályozásokkal;
 legyen összhangban a fenntartható fejlődést célzó nemzetközi és országos politikával;
 mutassa be, hogy a tevékenység hogyan járul hozzá a táj környezeti, társadalmi, gazdasági,
kulturális és esztétikai szempontokat kiegyensúlyozottan figyelembe vevő, fenntartható
hasznosításához;
 irányuljon valamely, a táj szerkezetét és karakterét veszélyeztető, károsító, a természeti és
kulturális örökségi értékeit veszélyeztető folyamat megszüntetésére, a táj jellegének megőrzésére
vagy kedvező irányú változtatására;
 segítse a táj gazdagodását, a benne rejlő természeti és kulturális örökségi, gazdasági valamint
esztétikai értékeinek növelését, új táji értékek megjelenését.
2. szakmai szempont – Példamutatás
A pályázatba foglalt tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését segítő, megvalósult programok
mutassanak eredményes és fenntarthatóan működő gyakorlati példát mások számára.
3. szakmai szempont – Közösségi részvétel
A programokban érintett tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését szolgáló intézkedések, beruházások
járuljanak hozzá a megyei, helyi területfejlesztési és területrendezési tervek, programok célkitűzéseihez.
A megvalósítás során a helyi és térségi szereplőket, a jogszabályok által meghatározott hatóságokat,
valamint más érintett feleket is be kell vonni. A társadalmi részvétel történhet az érintettek közötti
párbeszéddel, eszmecserével (például lakossági fórumok, találkozók, viták, egyeztetések, terep
bejárások), valamint nyilvános egyeztetések, társadalmasítások keretében.
Az eredménynek világosan tükröznie kell a helyi közösség igényeit a környező tájjal kapcsolatban, a
pályázatnak be kell mutatni a program társadalmi támogatottságát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a program végig az érintett felek aktív együttműködésével
valósult meg, a tervezéstől, a kivitelezésen keresztül, a fenntartásig.
4. szakmai szempont – A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés,
szemléletformálás
A pályázatban értékelésre kerülnek a táj értékének és szerepének megértetése iránt tett intézkedések (pl.
népszerűsítő kiadványok megjelentetése, rendezvények szervezése, tájékoztató táblák kihelyezése,
oktatási–képzési programok elindítása).
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5. szakmai szempont – Komplexitás
Előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek
 a tájat komplexitásában mutatják be,
 a táj gazdasági és társadalmi összefüggéseit is figyelembe veszik,
 a táj és az ember kapcsolatának kiegyensúlyozottságát hosszú távon biztosítják,
 a tevékenységeik együttes hatását is figyelembe veszik.
A pályázaton sikeresen résztvevőknek járó elismerések
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók oklevelet kapnak, a győztes pályázó emléktáblát kap.
Az emléktábla 30*42 cm méretű, bronzból készül, amit az Európai Táj Egyezmény emblémája, a
természetvédelem kócsagos emblémája, egy jellegzetes magyar táj stilizált ábrázolása díszít, amely fölé
kidomborodó betűkkel a tájdíj elnyerésére utaló „Magyar Tájdíj” felirat, az aljára az évszám kerül.
Az emléktábla a díj odaítélésének tényét igazolja, amelyet a díjazott a székhelyén lévő épületen vagy
egyéb, arra alkalmas helyen, jól látható módon elhelyezhet.
A nyertes pályázatokban szereplő tájvédelmi–tájfejlesztési programokról szóló ismertetők egy éven
keresztül térítésmentesen bemutatásra kerülnek az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán
(www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny).
A nyertes pályázatokról, programokról a pályázat kiírója kiállítást szervez a nyertes pályázók
bevonásával.
A legmagasabb pontszámot elért pályázat nyeri el a Magyar Tájdíjat, valamint képviseli
Magyarországot az Európa Tanács Táj Díja 2019. évi pályázatán. (A magyar jelölt angol nyelvű
pályázatának előkészítéséről és az Európa Tanács titkárságához történő benyújtásáról a Földművelésügyi
Minisztérium gondoskodik.)
A Magyar Tájdíjat a természetvédelemért felelős miniszter (akadályoztatása esetén megbízottja) a Föld
Napja alkalmából szervezett nyilvános ünnepség keretében adja át. Ennek időpontjáról az elismerésben
részesülő pályázó(k) külön értesítést kap(nak).
Hasznos információk
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi
Főosztályán, az alábbi elérhetőségen lehet: nptf@fm.gov.hu
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PÁLYÁZAT
a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő
felterjesztésre
A pályázat azonosító száma (a pályázat kiírója tölti ki!): MT2019/
ADATLAP
Kérjük, hogy az adatlapot hiánytalanul töltse ki!
A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (1 példányban) és elektronikusan (2 példány CD-n /
DVD-n, mindkét adathordozón az űrlapot word és PDF formátumban, a képeket jpg/png formátumban)
kell benyújtani.
A pályázatok beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2018. május 31. (csütörtök)
A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljuttatni:
Földművelésügyi Minisztérium,
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11.
A program címe (max. 200 karakter)
A program helyszíne

A program megvalósításának időszaka (év, hónap)
FIGYELEM! Csak az a pályázati program kerülhet befogadásra, amelynek egésze vagy
valamely szakasza már legalább 3 éve dokumentált módon befejeződött, és az
eredmények a lakosság számára elérhetőek.
Kezdő időpont:
Befejező időpont:
A program elérhetősége, weboldala (ha létezik)
A program eredményei mikortól elérhetőek az érintettek számára?
(év, hónap)
Foglalja össze, hogy a program eredményeit milyen formában tették elérhetővé az érintettek
számára? (max. 250 karakter)

A pályázó szervezet(ek) megnevezése
[önkormányzat(ok), önkormányzati társulás(ok), civil szervezet(ek)] 3
A szervezet neve:
A szervezet címe:
3

A pályázó szervezetek számának megfelelően az adatlap bővíthető.
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A szervezet neve:
A szervezet címe:
A pályázó szervezet(ek) kapcsolattartója 4
Levelezési
cím:
E-mail:

Név:
Telefon:

A pályázati programban közreműködő egyéb szervezet(ek) megnevezése 5
A szervezet neve:
A szervezet címe:
A pályázati programot finanszírozó szervezete(k) megnevezése 6
A szervezet neve:
A szervezet címe:
A szervezet neve:
A szervezet címe:

4
5
6

Kérjük, hogy csak egy kapcsolattartó személyt nevezzen meg.
A pályázó szervezetek számának megfelelően az adatlap bővíthető.
A pályázó szervezetek számának megfelelően az adatlap bővíthető.

56

2. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

ALÁÍRÓLAP 7
A pályázó szervezet neve:
A pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője
Név:
Beosztás:

………………………..
cégszerű aláírás

Dátum:
A pályázó szervezet neve:
A pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője
Név:
Beosztás:

………………………..
cégszerű aláírás

Dátum:

7

A közreműködő partnerek számának megfelelően az aláírólap bővíthető.
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NYILATKOZAT 8
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati program minden eleme jogszerűen, a
szükséges engedélyek beszerzését követően, a környezet-, természet- és tájvédelmi, valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok, továbbá az esetlegesen felhasznált állami és Európai Uniós forrásokra
vonatkozó előírások maradéktalan betartása mellett valósult meg.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati dokumentum minden eleme tekintetében
minden ismert felhasználási módra kiterjedő, területi és időbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos
felhasználási joggal rendelkezem. Hozzájárulok, hogy mind a Földművelésügyi Minisztérium mind pedig
a Miniszterelnökség a pályázatban foglalt tartalmat (szöveg, fotó) szerzőre történő hivatkozással külön
engedély nélkül ingyenesen, területi és időbeli korlátozás nélkül, minden ismert felhasználási módra
kiterjedően az Európai Táj Egyezmény népszerűsítését célzó kommunikációs anyagokban vagy egyéb, az
Egyezményhez kapcsolódó publikációkban, tevékenységekben felhasználja. Mind a Földművelésügyi
Minisztérium, mind pedig a Miniszterelnökség felhasználási joga kiterjed a mű átdolgozására, tetszőleges
példányszámú többszörözésére, a mű számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására,
többszöri felhasználására, valamint arra, hogy azt harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, a mű
felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházza, továbbá arra is, hogy harmadik
személynek a mű további felhasználására engedélyt adjon.
A pályázó szervezet neve:
A pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője
Név:
Beosztás:

………………………..
cégszerű aláírás

Dátum:
A pályázó szervezet neve:
A pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője
Név:
Beosztás:

………………………..
cégszerű aláírás

Dátum:

A nyilatkozatot valamennyi pályázó szervezet képviselőjének alá kell írnia. Ennek megfelelően a nyilatkozati
lapot bővíteni lehet.
8
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A PÁLYÁZÓ SZERVEZET(EK) BEMUTATÁSA
Mutassa be a pályázó szervezete(ke)t, különös tekintettel a tájvédelem–tájfejlesztés terén
korábban végzett tevékenységére (max. 5000 karakter)!
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A PÁLYÁZATI PROGRAM BEMUTATÁSA
Ismertesse a pályázó szervezet(ek) által a táj védelmére, kezelésére és/vagy tervezésére
irányuló, megvalósított programot, amely tartósan hatékonynak bizonyult és példaként
szolgálhat mások számára (max. 20 000 karakter)!

Több együttműködő pályázó szervezet esetén mutassa be az egyes résztvevők programban
való közreműködését (max. 2500 karakter)!

Ismertesse, hogyan dokumentálták a program eredményeit, és milyen módon tették azokat a
nagyközönség számára elérhetővé (max. 2500 karakter)!

Ha a tájvédelmi–tájfejlesztési intézkedések a pályázati program lezárulása után is
folytatódottak, illetve hatottak, kérjük, ismertesse azok fontosabb elemeit (max. 2500
karakter)!
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A PÁLYÁZATI FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
Ha valamely elem a program bemutatásánál már szerepelt, kérjük a megfelelő helyen ismételje meg.
Ennél a pontnál csak felsorolás jelleggel kell bemutatni a program fontosabb elemeit.
1. feltétel – Fenntartható területi fejlődés
Érvényesülnek-e a projekt tervezése és megvalósulása során a fenntartható fejlődés
szempontjai?
Hozzájárul-e a táj környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális vagy esztétikai értékeinek
javításához? Hogyan?
Sikeresen ellensúlyozott-e meglévő környezeti károkat vagy hajtottak-e már végre
tájrehabilitációs beavatkozásokat? Hogyan? (max. 2000 karakter)

2. feltétel – Példamutatás
Példamutatónak tekinthető-e a projekt? Amennyiben igen, miért?
Milyen jó gyakorlatokat alkalmaztak a projekt megvalósítása során? (max. 500 karakter)

3. feltétel – Közösségi részvétel
Aktívan ösztönzi-e projekt a közösséget a döntéshozatali folyamatban való részvételre?
Hogyan?
A projekt összhangban van-e a nemzeti, regionális vagy helyi politikákkal? (max. 1000
karakter)

4. feltétel – A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés,
szemléletformálás
Hatékonyan segíti-e a projekt a közösség tájjal kapcsolatos tudásának bővítését? Hogyan?
(Elsősorban a társadalmi fejlődésre, a lakóhelyhez való kötődés és az Európához való tartozás megerősítésére,
valamint az egyéni és közösségi jólétre gyakorolt hatásokra vonatkoztassa válaszát) (max. 500 karakter)

5. feltétel – Komplexitás
Mutassa be, hogyan valósult meg a programban a táj gazdasági és társadalmi
összefüggéseinek komplex kezelése! Mutassa be, hogyan járul hozzá a program a táj és az
ember kapcsolatának kiegyensúlyozottságához! Figyelembe vették-e a programban az egyes
tevékenységek együttes hatását? (max. 500 karakter)
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A PROGRAMRÓL
Mutassa be a pályázati programot a program végrehajtását és/vagy eredményét, a természeti
és kulturális örökségi vonatkozásokat is bemutató fényképekkel, a szerző, a helyszín és téma
megjelölésével (minimum 8, maximum 20 fotó). Kérjük minden fényképet jpg/png
állományként, grafikai feldolgozásra alkalmas minőségben (min. 350 dpi) az űrlap
mellékleteként is csatoljon!

1. fotó: (helyszín, téma), (szerző)

2. fotó: (helyszín, téma), (szerző)

3. fotó: (helyszín, téma), (szerző)
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4. fotó: (helyszín, téma), (szerző)

5. fotó: (helyszín, téma), (szerző)

6. fotó: (helyszín, téma), (szerző)
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7. fotó: (helyszín, téma), (szerző)

8. fotó: (helyszín, téma), (szerző)
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ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP A PROGRAMRÓL
Mutassa be a pályázati programot áttekintő térképpel, a pályázati program által érintett terület,
az érintett természeti és kulturális örökségi értékek, az elvégzett beavatkozások helyének
feltüntetésével! (Szükség esetén külön mellékletként is, az erre alkalmas méretarányban!)
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BÍRÁLATI LAP
a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő felterjesztésre kiírt
pályázat pályaműveinek elbírálásához

A pályázati program címe:
A megvalósítás helye:
Pályázó szervezet(ek):
A pályázat azonosítója:

MT2019/___

1. Ellenőrző lista
Kérjük, a jobb oldali oszlopban „+”-al jelölje, hogy megvalósult-e a követelmény! Ha valamely
követelmény nem teljesült, kérjük „–”-al jelölje és adjon rövid szöveges indoklást! Amennyiben
bármelyik feltétel nem teljesült, további bírálatra nincs szükség.

Formai követelmények
1.
2.

Megvalósulás

A pályázat határidőn belül került feladásra (FM ellenőrzi)
A pályázat megfelelő formátumban tartalmazza a kötelezően
csatolandó pályázati dokumentumokat (FM ellenőrzi)
pályázati űrlap: nyomtatott formában (1 db) és elektronikusan (2 db CD/DVD);

3.

Az adatlapon szerepel a vezető és közreműködő partnerek aláírásra
jogosult képviselőinek az aláírása

4.

A szervezet jogosult a pályázaton való részvételre

5.

A pályázó nyilatkozatot tett a program jogszerűsége, a szerzői és
felhasználói jogok tekintetében
A pályázati űrlap minden pontja megválaszolásra került (beleértve

6.

fényképes dokumentáció: 8-20 db fénykép képaláírással, szerző megjelöléssel;
áttekintő térkép)

A pályázó program egésze vagy valamely szakasza már legalább 3
éve - dokumentált módon - befejeződött, eredményei az érintett
lakosság számára elérhetőek 9
Általános tartalmi követelmények
7.

8.
9.

A pályázati program ténylegesen hozzájárul a táj védelméhez és
fenntartható fejlesztéséhez
A pályázati program egésze vagy valamely meghatározó eleme
gyakorlati példát mutat mások számára

Rövid szöveges indoklás (max. 1000 karakter) 10:

A Magyar Tájdíj pályázatra csak az a pályázat fogadható be, illetve az Európa Tanács Táj Díjára felterjesztésre
csak az a pályázati program kerülhet, amelynek egésze vagy valamely szakasza már legalább 3 éve dokumentált
módon befejeződött, és az eredmények a lakosság számára elérhetőek.
10
Csak akkor kell kitölteni, ha valamely követelmény nem teljesült.
9
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2. Értékelés
Kérjük, értékelje a pályázati programot az egyes szempontoknak való megfelelés alapján! Ezt követően
kérjük, röviden értékelje, hogy a bemutatott program mennyire felel meg az adott feltételnek!
1. feltétel – Fenntartható területi fejlődés
A program az érintett terület táji, természeti és kulturális adottságaira
épül.
A program hozzájárul a táj fenntartható hasznosításhoz.
A program hozzájárul a táj környezeti, társadalmi, gazdasági,
kulturális vagy esztétikai értékeinek javításához, a táj
gazdagításához.
A program összhangban van országos, térségi, települési szintű
környezet- és természetvédelmi programokkal, szabályozásokkal.
A program összhangban van a fenntartható fejlődést célzó
nemzetközi és országos politikával.
A program hozzájárult a meglévő környezeti károk, illetve a táj
szerkezetét és karakterét, természeti és a kulturális értékeit
veszélyeztető, károsító folyamatok enyhítéséhez, a táj jellegének
megőrzéséhez vagy kedvező irányú megváltoztatásához.
Összpontszám:

Elérhető
pontszám
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5

0–5
30

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):

2. feltétel – Példamutatás
A program elemei, módszerei példaértékűnek tekinthetőek mások
számára.
A program megvalósítása során alkalmaztak korábban megismert jó
gyakorlatokat.
Összpontszám:

0–10
10

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):

3. feltétel – Közösségi részvétel
A program során megvalósult más szervezetek bevonása.
A program során megvalósult az érintett lakosság bevonása.
A program társadalmi támogatottsága: azonosul az érintett közösség
a programmal, tükrözi a program a közösség elvárásait.
A program hozzájárul a megyei, helyi területfejlesztési,
területrendezési tervek, programok megvalósulásához.
Összpontszám:
Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):

0–5
0–5
0-5
0-5
20

Kapott
pontszám
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4. feltétel – A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés,
szemléletformálás
A program hozzájárulása a táji, természeti és kulturális örökségi
0–10
értékek iránti fogékonyság növeléséhez.
A program eredményeinek dokumentálása és elérhetősége az
0–10
érintettek számára.
Összpontszám:
20
Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):

5. feltétel – Komplexitás
A programban megvalósult a táj gazdasági és társadalmi
összefüggéseinek komplex kezelése.
A program hozzájárul a táj és az ember kapcsolatának
kiegyensúlyozottságához.
A programban figyelembe vették az egyes tevékenységek együttes
hatását.
Összpontszám:

0–10
0-5
0-5
20

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):

Összes pontszám (1–5. feltétel):

100

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):

Egyéb szempontok
A program folytatása a pályázó program lezárulása után

+/0

Bíráló neve:
Szervezet neve:
Bíráló beosztása:
Dátum:

………………………..
Aláírás
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A Földművelésügyi Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Földművelésügyi Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Szinay Attila
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.
A Földművelésügyi Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/ honlapon érhető el.
Felelős kiadó: Dr. Szinay Attila
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