
 

„Zöld Hódmezővásárhely – környezettudatos közterület megújítás 
Hódmezővásárhelyen” 

Pályázatot hirdetünk oktatási intézmények 

részére  

 a 

ZÖLD HÓDMEZŐVÁSÁRHELY PROGRAM 

KERETÉBEN 

 

GYERMEKEK KERTJE 

címmel 

két kategóriában: 

A legszebb virágos kert 

Végtelen virágzó kert-előkert 

Zöld fűszerkert 

Magaságyáskert- kedvenceink a fűszernövények 

 

Pályázatunk célja, hogy a gyerekek zöldebb, egészségesebb környezetben 

tölthessék az időt és megismerhessék a parkosítás alaplépéseit, a 

környezettudatos életmódot. 

A pályázat nyereménye: 

100.000 Ft értékben a betervezett növények, kerti tárgyak, kertészeti 
anyagok, amelyeket az intézmény a kertben helyez el, a kivitelezést 
egyénileg szervezi a nyertes pályázó. 

Az egységes kép és ellenőrzőt minőség érdekében a nyeremény kizárólag a 
FÉNY KERT Kft-nél (Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 123.) vásárolható le. 

A helyszínen szakmai tanácsadással is segítjük a pályázókat.(06-62-222-
072) 

 



 

„Zöld Hódmezővásárhely – környezettudatos közterület megújítás 
Hódmezővásárhelyen” 

 

Pályázati feltételek: 

A versenyre általános iskolák és óvodák 

nevezhetnek intézményvezetőjük, vagy akár 

szülői nevezés útján olyan kerttervvel, amely az intézmény előtti közterületen 

vagy olyan előkertben kerül kialakításra, amely a közterület felől jól látható. 

A pályázat benyújtása e-mailben történik az alábbi címen: 

zvhmvhsoft@gmail.com 

Az e-mailben kérjük feltüntetni: 

 a pályázat címét: GYERMEKEK KERTJE 

 az intézmény nevét, 

 pontos címét, 

 egy kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét, amin 

nyertes pályázat esetén felvehetjük vele a kapcsolatot, 

  csatolmányként szeretnénk kérni egy méretarányos kerttervet, amelyen 

a beültetésre kerülő növényeket (faj megnevezéssel), kerti tárgyakat is 

jelölik,   

 rövid szöveges összefoglaló a kialakításra kerülő kert kivitelezésének, 

lépéseiről, közösségformáló szerepéről, ill. milyen együttműködőkkel 

kívánja kivitelezni, 

 a szöveges részhez kérünk mellékelni legalább 5 jó minőségű fényépet, 

mely a kialakításra kerülő kert helyszínéről illusztrációként szolgál. 

A pályázat benyújtásnak határideje: 2019.március 25.  

A pályázat elbírálásának szempontjai 

 a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag 

beküldése, 

 a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, 

 hitelesség, őshonos növények előnyben részesítése;  

 épít a gyerekek aktív részvételére és kerti munkájára;  

 a leírt tevékenységek mások számára is példaértékűek; 

 megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabb. 
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Nyertesek értesítése 

A nyerteseket a Pályázatra történő 

jelentkezéskor megadott e-mail címen, postai 

címen levélben vagy telefonszámon, a döntést 

követő 10 munkanapon belül értesítjük.  

A pályázat értékelését 3fős, független szakmai zsűri végzi. 

A pályázatok bírálatának határideje és a nyertesek értesítése: 2019. április 05. 

A zsűri összesen 9 nyertes pályázatot fog kiválasztani. 

A kert kivitelezésének határideje: 2019.április 25. 

Az elkészült kertről és kivitelezésének folyamatáról 5-5 fotót és rövid 

beszámolót fogunk majd kérni, a fenti e-mail címre. 

Sok sikert kívánunk! 

 


