
Szervezet neve  Támogatás Cél Indoklás

1. A Köztársaság téri Óvodáért Alapítvány            300 000 Ft 

"Oviba bringával" program keretében az óvoda északi területén egy

fedett kerékpártároló kerül kialakításra. Az átadás kísérő programjaként

családi kresz vetélkedőt és ügyességi próbákat hirdetnek a szervezők. 

Nagyon jó kezdeményezés, kategóriába illő, korrekt pályázat, bár kissé

elnagyolt a költségvetése. Az építési munkáknál természetes anyagok

használatát javasoljuk. A projekthez közösségi programok is kapcsolódnak a

kért összeggel való támogatást javasoljuk.

2. Apró Léptek Alapítvány 0 Ft.

A városban élő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok

összefogása, közösséggé, önsegítő csoporttá szervezése, tájékoztató

anyag kiadása és védőnők általi terjesztése.

Kiadvány megjelentetését ilyen formában szakmailag nem tartjuk indokoltnak,

javasoljuk a városban kifejezetten a témával foglalkozó szervezetekkel és azok

honlapjaival való kapcsolatfelvételt (pld. Pécsimami).

3. Árpád Fejedelem Alapítvány            290 000 Ft 

A 3. alkalommal megrendezésre kerülő "Öko Témahét" célja, hogy

népszerűsítse az egészséges közlekedés fő formáját, a kerékpározást,

előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, civil

szervezetek, közösségek, vállalkozások bevonásával egyhetes

programsorozat keretében.

Támogatható projektötletet szeretne az intézmény megvalósítani, melyek

közül több elem, immár hagyományosan megvalósuló programokat ötvöz. A

kerékpártároló bővítése, fedetté tétele támogatható. A kerékpárbeszerzés

nem kellően alátámasztott. Így jelen pályázatban sem a kerékpárbeszerzés,

sem az ökotémahét programsorozathoz kapcsolódó beszerzések nem

kerülnek támogatásra. 

4. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség            250 000 Ft 

Három séta keretében bemutatni a legérdekesebb,legizgalmasabb

forrásokat, amelyek a város közvetlen közelében, vagy éppen a város

utcáin, házai között vannak. Az útvonalat,az érintett források

bemutatása (leírás és foto) tájékoztató füzet formájában. 

A forrás túrák ötlete támogatható, a pályázat több kategóriát is lefed. Sajnos

a túrázók pontos célcsoportjról, és a kiadvány tervezetéről semmi

konkrétumot nem tartalmaz a pályázat. A fényképezőgép beszerzése nem

támogatható. 

5. Borostyán Egyesület            200 000 Ft 

"Borbála hangverseny és zenés betlehemezés digitális zongora

kísérettel" - Gesztenyési Közösség két évi rendszerességgel

megrendezésre kerülő programjának népszerűsítése, színvonaluk

további emelése. 

A kuratórium a beadott szakmai program alapján csak csökkentett

költségvetéssel tartja támogathatónak a pályázatot.

6.
Cifra Palota Alapítvány az ANK Óvoda (2) 

gyermekeiért
           300 000 Ft 

"Varázskert"- tankert kialakítása a Cifra Palota Óvoda udvarán, az

óvodaudvar zöldítése, madárbaráttá és biztonságosabbá tétele, a Zöld

Óvoda cím tovább erősítése. 

Jó kezdeményezés a használaton kívüli medence átalakítása, bár igen

sajnálatos, hogy az óvodai medencék erre a sorsra jutottak. A pályázatból nem

derűl ki, hogy mekkora a medence nagysága, ezért a megadott termőföld

mennyiségének realitása sem eldönthető. Csökkentett támogatásban

részesül. A pályázó figyelmét felhívjuk az esetlegesen keletkező építési

törmelék megfelelő módon való elszállítására, melynek kiköltsége nem

szerepel a pályázatban. 

7. Cseperedő Alapítvány Pécs 0 Ft.

"Recepttúra" címmel egészségtudatosságra irányuló rendezvénysorozat

szervezése a Cseperedő Bölcsődében, támogatva a táplálékallergiában

szenvedő kisgyermekek családjait, családi délutánok, kirándulások, szülői

klubok keretében.  

A receptcsere, közös túrák jó ötlet. Sajnos hinyoznak a konkrétumok: mennyi 

klub, mennyi kirándulás, mekkora elérés várható. A költségvetés elnagyolt, a 

receptfüzet kiadása indokolatlan, illetve az indokoltsághoz valamilyen tervezet 

jó lett volna ha látható a pályázati anyagban.

8. Csillag Mazsorett Egyesület            210 000 Ft 

"Az állóvíz felpezsdül" - Pécs-Vasas területén működő civil szervezetek

különböző művészeti ágainak ötvözése a főszervező tánccsoporttal.

A pályázatban tervezett önrész nem éri el a minimális arányt. Nem látszik

folyamatgenerálás. A túlzott eszközbeszerzések és nem megfelelő szakmai

indoklás miatt 300 ezres kategóriába átsorolt pályázat, a 30%-os

költségcsökkentéssel.

9. Déli Szél Kortárs Alkotói  Fórum Alapítvány            500 000 Ft 

Csillagvirág utcai játszótér hosszú távú közösségi megújítása, a játszótér

bővítése, felújítása, és "vonzóvá tétele" a környékbeli felnőttek számára

is. „Csillagvirág Civil Társaság" létrehozása. 

Jól, részletesen kidolgozott pályázat, korrekt költségvetéssel. Bár nem

kifejezetten több eseményes projekt, az összefogás jellege és az önkéntesen

fellvállat szakmunkák alapján támogatható a teljes megpályázott összeggel. A

pályázó az egyes elemek telepítésénél és engedélyeztetésénél vegye

figyelembe a közterekre való telepítés szabályait.



10. ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete                200 000 Ft 

"Mecsek titkai Más Szemmel" - értelmi fogyatékkal élők részére három

egész napos program szervezése a Mecsekben, szabadidős játékokkal,

rajzpályázattal. 

A tanulmányi kirándulások szervezése fogyatékkal élőknek támogatható

projektötlet, a közösségi közlekedés külön szolgálja az érzékenyítést. A

költségvetés készletbeszerzési része nem indokolt, az anyagköltségek túlzóak,

nem igazán konkrétak. A projekt csökkentett támogatásban részesül.

11. Élménylelő Ifjúsági Egyesület            150 000 Ft 
"Happy Pécs" - Legendák - A videó pécsi városi legendákat vesz sorra. Az egyesület által elkészített amatőr kisfilm izgalmas, ötletes, kreatív.

Minőségi és tematikus továbbgondolását a kuratórium javasolja. A film

díjazásban részesül.

12. Erdei Óvoda Oktatási Nevelési Alapítvány            170 000 Ft 

„Víz és az élet! – Víz és az egészség!”  mottóval Egészségnap szervezése a  

Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodájában. 

Jól átgondolt, sok érdekes ötlettel rendelkező óvodai projekt. A költségvetés

eszközbeszerzése több helyen túlzó és nem igazán a szorosan kapcsolódik a

megpályzott prgramhoz. Csökkentett költségvetéssel támogatott.

13. Ez Gyerekjáték ...“Óvodafejlesztési Alapítvány"            135 000 Ft 

"Zöld Hetek" szervezése a Keleti Városrészi Óvodába, mely program

keretében szelektív hulladékgyűjtésre, takarítási hétre, újrahasznosítási

tevékenységek népszerűsítésére kerül sor. 

Támogatható tevékenységekre nyújtottak be pályázatot, a fenntartható

életmódot középpontba helyező, sokakat megmozgató óvodai projekttel. A

teafőzők, az aszalók, a papírbeszerzés soroknál csökkentett költségvetéssel

támogatható projektet.

14. Fiatal Művészekért Alapítvány            240 000 Ft 
„Hangcsapda – interaktív színházi labirintus” - fesztivál szervezése a Civil

Közösségek Házában és annak udvarán, a komolyzene és a

társművészetek népszerűsítése céljával. 

A hangtechnika bérlése a pályázatban beállított összegben nem támogatott.

15. Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 0 Ft.
MÁSKÉP - 30-40 mp hosszúságú imázs videók elkészítése, kulturális

területen dolgozó személyiségek bemutatása. 

A pályázó a kategória célját félreértelmezte, mivel már elkészített, Pécs

városát népszerűsítő kisfilmek díjazására lehetett pályázni.

16.
Gyermekeink Jövőjéért Kollégiumi Közhasznú 

Alapítvány
           250 000 Ft 

"Hajnóczy Napok 2014 - Kitárt Kollégiumi Kapuk" - hagyományos

kollégiumi rendezvénysorozat, az uránvárosi lakóközösség bevonásával,

Uránváros kulturális életének újraszínezése céllal. 

A jubileumi program az élelmiszer és nyomdai költségek csökkentésével

támogatható.

17. Kézművesek Baranyai Egyesülete 0 Ft.
"A Cuháré felvirágoztatása" - a régi Postavölgyi Iskola épületében

kulturális színtér létrehozása.

A szervezet közfeladat ellátására kötött szerződés keretében önkormányzati 

támogatásban részesül, ezért a pályázók köréből kizárt.

18. Kortárs Ellátó Egyesület 0 Ft.
"ASZPIK - Alkotói Szombati Piac a Kertben" - Felhívni a figyelmet a helyi

termék fontosságára, fogyasztására. Honlap létrehozása, havi piacok,a

kiállítók, rendezvények bemutatása céllal.

Nem pécsi székhelyű pályázó, formai okok miatt elutasításra kerül.

19. Közelítés Művészeti Egyesület            210 000 Ft 

Légy Kreatív - Művészeti Terepgyakorlatok iskolásoknak. Vizuális

kommmunikáció , művészetpedagógiai és művészetterápiás

foglalkozások.

A kategória szempontjait a pályázat kevésbé követi, eltúlzott tiszteletdíj miatt

300 ezres kategóriába sorolva 30%-os költségcsökkentéssel támogatható.

Kérjük a költégvetés módosítást PONTOSAN elvégezni betartva a korlátokat!

20. kultúrAktív Egyesület            277 700 Ft 
"ParticiHét" - a ParticiPécs városfejlesztő társasjátékhoz kapcsolódva a

fiatalok tematikus séták során megismerkedhetnek a köztéri

beavatkozások jó példáival Pécsett.

Újszerű, magas színvonalú pályázat, reális költségvetéssel.

21.
Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért 

Alapítvány
           210 000 Ft 

Elméleti és gyakorlati foglalkozások, versenyek, közlekedési szakkörök

keretében az általános iskolás gyerekeket felkészíteni a korszerű,

biztonságos és kulturált közlekedésre.

A pályázatban vázolt ötlet jó. "Szóró" ajándékok vásárlása nem támogatható.

Konkrétabban kell a rendezvényeket jelölni, ahol megjelennek!!!

22.
Magyar Tudományos Tarokk Akadémia 

Egyesület
           240 000 Ft 

A 77. Magyar Illusztrált Tarokk Kupa megrendezése a Civil Közösségek

Házában, ahol a pécsi tarokk társaságok találkozhatank egymással. 

Különleges kulturális értéket képviselő tevékenység és program. Szóróanyag

beszerzés túlzó. Csökkentett támogatásba részesül.

23.
Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei 

Szervezete
           200 000 Ft 

"Pécs Zöldtérképe" - a pécsi fenntartható életmódhoz kapcsolódó

helyeket és szolgáltatókat bemutató térképes adatbázis létrehozása.

Jó pályázati cél, mert a pecs.zoldterkep oldal is már frissítésre szorul. Ami

hiányzik: kikhez és hogyan jut el a térkép, kicsinek tűnik az A3-as méret,

javasoljuk a nyomdai sokszorosítást. A térképek közösségekhez való

eljuttatása legyen biztosított. (2011-ben a Pécsi Zöld Kör egy hasonló

kiadványt készített, ennek felhasználását is ajánljuk.)



24. Makár Egylet            350 000 Ft 

"LÉPJ - Fel a Báránytetőre!" - városi közösségi tér fejlesztése a

Báránytető, Erdész utca - Bárány út közötti zöldterületen, sport- és

játékalkalmak a közösségnek.

A terület a Kőbányapark Egyesület gondozásában van, ezért kérjük, hogy a

projekt megvalósítása során folyamatosan működjön együtt az egyesülettel a

pályázó. A terület rehabilitációját jól szolgálja a projekt. Kérjük, hogy a

mozgatható eszközök (szerszámok, játékszerek) hozzáférhetőségét tegye

egyértelművé a pályázó (ki, mikor, milyen módon használhatja, illetve juthat

hozzá). A fényképezőgép, a műanyag evőeszközök és a papíráru beszerzése

nem támogatott.

25. Mandulavirág Alapítvány            240 000 Ft 
"Kiszínezzük a MandulaudvArt" - Mandula Bölcsőde udvarát övező

fémkorlát festése, a beton támfal állagmegóvása, dekorálása, a közös

életér szépítése. 

Elnagyolt költségvetés, túlzott anyagbeszerzés. 

26. Melitta Szabadidő Sportegyesület               164 000 Ft 
"Szilveszteri Futóverseny" - A szervezet 27. alkalommal megrendezésre

kerülő hagyományos rendezvényének lebonyolítása. 

Jó ötlet, a szilveszteri futás támogatandó program. Szóró-ajándékok

finanszírozása nem támogatott.

27.
MIOK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREKÉRT 

ALAPÍTVÁNY
           210 000 Ft 

Zöldülő Meszes - klubfoglalkozás-sorozat keretében különféle

újrahasznosítási praktikák megismertetése a helyi hátrányos helyzetű

családokkal. 

A program indokolt a városrészben. Sajnos a projekt nem indokolja

megfelelően a költségvetésben megadott tételeket - melyek igen túlzóak -, és

nem állt rendelkezésre egyértelmű tematika és a pontos célcsoport a

pályázatban. A pályázat csökkentett költségvetéssel támogatható.

28. Napsugár Játszókert Alapítvány            350 000 Ft 

"Szentjánosbogár" - Napsugár Játszókert 20 éves fennállása kapcsán a

környezet rendbetétele, faültetés, játszótéri eszközök felújítása,

növények telepítése, fűszerkert létrehozása. 

Sokan használják a játszóteret, ami miatt a felújítás teljesen indokolt. A

költségvetés viszont nagyon szűkszavú , elnagyolt, illetve néhány tétel

indokolatlan. A telepíteni kívánt padok számának csökkentsét, a támogatók

feltüntetésére tervezett faragott tábla elhagyását és az egyéb eszköz soron

tervezett beszámoló tétel elhagyását kérjük. Csökkentett költségvetéssel

támogatható.

29.
Napüdvözlet" Egészségmegörző és Életmód 

Egyesület
           350 000 Ft 

"Feld János Emlékkert program" - Vasas, Parcsin utcában évek óta

elvadult, gazban álló volt gyakorlókert újjáélesztése, és ismét az iskolai

gyakorlati oktatás szolgálatába állítása. 

Nagyon jó kezdeményezés a kertészkedés, a permakultúra népszerűsítése, az

elhanyagolt gyakorlóket megújítása. A tevékenység és a költségek nagy része

is támogatható, a fűkasza és a motoros fűrész beszerzése nem. Csökkentett

költségvetéssel támogatott.

30. Otthon az otthonban" Egyesület            300 000 Ft 
A Pécsi Apáczai Csere János Kollégiumot keleti és nyugati oldalát

körülvevő kert megszépítése, a terület élhetőbbé tétele.  

Rövid, egyértelmű, átlátható költségvetés. Reményeink szerint ezzel kicsit

kimozdulnak a kollégisták, és otthonuknak érzik szűkebb környezetüket és az

épület melletti tenyérnyi zöldet.

31. Ökográf Egyesület            250 000 Ft 

"Trashion - divatbemutató és kiállítás a Nappali kávézóban" - Az

egyesület ReArt alkotói csoportja által újrahasznosított anyagokból

készült ruha-, ékszer  és divatkiegészítő kollekció bemutatása.

Támogatandó projekt. Indokolatlan a 2 db varrógép (elég lehet egy). Az

elkészült termékeket más rendezvényeken is propagálni kell.

32. PALLMARK Alapítvány            150 000 Ft 

"Happy Pécs" - INDIVIDUO-A Pécsi Művészeti Gimnázium és

Szakközépiskola Táncművészeti képzésének 40 éves jubileumi

filmelőzetese. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Táncművészeti Tagozatának filmelőzetese.

Az Alapítvány által elkészített kisfilm izgalmas, kreatív, igényes minőségi

kidolgozású alkotás.  A film díjazásban részesül.

33. Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület            500 000 Ft 
LAKÓGYŰLÉS - 25 emelet emlékezet - a pécsi "Magasház"-hoz

kapcsolódó dokumentumok, emlékek feldolgozása. Közterületi

fotókiállítás, dokumentumfilm, kiállítás a ház "darbjaiból".

Újszerű, kreatív, ötletes, a pályázati kiíráshoz illeszkedő program.

Kiemelkedő pályázat!

34. Pécs-Baranya Művészeinek Társasága            250 000 Ft 
"Fall in Art- Art in the fall: Őszi képző- és iparművészeti tárlat" - Korábbi

pécsi tárlatok hagyományát felelevenítő, képzőművészeti fesztivál,

kiállításokkal, bemutatókkal tarkítva.

Egyszeri alkalom, nem folyamatot generáló, szakmailag nem megfelelően

alátámasztott pályázat. Csökkentett költségvetéssel támogatható.

35. Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány     0 Ft.

"Caritas udvar - Közösségi Tér" - Baranya - Tolna megye amatőr, és profi

színjátszó-, tánc-, ének csoportjait hívja meg a szervezet egy-egy napra

hogy bemutatkozhassanak Pécs lakosságának.

Nem tipikusan az Alapítvány profiljába illeszkedő program, ami önmagában

nem baj, de közben már sokadik hasonló típusú program, ami nem vonzza

igazán a látogatókat. Nagy értékű eszközbeszerzés és vidéki utaztatások nem

támogathatók!



36. Pécsi Reneszánsz Zenei Egyesület            240 000 Ft 

Gyermekjátszóház létrehozása a Belváros szívében, a színház téri

Dominikánus Házban.

Nagy értékű eszközbeszerzés nem támogatható, a pályázat csökkentett

költségekkel támogatott. Javaslat: infrastruktúrával felszerelt belvárosi,

működő közművelődési feladatot ellátó intézmények felkeresése (Művészetek

Háza, Civil Közösségek Háza) Megjegyzés: a pályázatban nevesített

Dominikánus Ház már más funkciót tölt be.

37. Pécsi Szín-Tér Egyesület            450 000 Ft 

"Létra? Hozzuk!" - A frissen szerveződő Létra (önerőből szerveződő

közösségi tér a Vincze utcában) közösségi térré válása a Tettyei

lakóközösség számára.

Folyamatot indító, generáló projekt, újszerű kezdeményezés, színes

programokkal, új közösségi tér létrehozásával és folyamatos működtetésével.

38. Pécsi Zöld Kör            140 000 Ft 

"NY.I.S.S." - A könyvek és az olvasás segítségével felhívni a figyelmet a

rasszizmus, homofóbia és idegengyűlölet veszélyeire, helytelenségére, és

nyitottságot, elfogadást tanítani az embereknek. 

Nem újszerű ötlet és szakmailag nem megfelelően indokolt program. Sok

hasonló program már van a városban, és vállalt önrész aránya sem megfelelő.

39. Pécs-Normandia Lions Club 0 Ft.

"Csörög a labda" - Csörgőlabda Gála a látássérültek támogatására, a

fogyatékkal küzdők iránti empátia növelése, elősegítve ezzel egy

befogadóbb helyi közösség létrejöttét.

A pályázat célja nemes és karitatív program megvalósítása. A

szemléletformálásnak kevéssé hatékony formája. Elnagyolt és hibás (2

költségvetési sorban is azonos tétel) költségvetés. Vidéki utazást a pályázat

nem támogat. 30%-ot meghaladó költségcsökkentéssel a pályázat nem

támogatható.

40. Retextil Alapítvány            350 000 Ft 

"Fonódj bele!" - Terápiás tér létrehozása, melynek megalkotásában

fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek, családjai és a pécsiek egyaránt

aktívan részt vesznek. Korábban elkezdett installáció fejlesztése. 

Nagyon jó kezdeményezés, profilba illő anyag. A szakmai rész jó, bár néhány

helyen számmal alá lehetne támasztva. A költségvetés kissé elnagyolt, így nem

látszik az indokoltsága sem a filmkészíttetés, sem a fotodokumentáció és

honlapkészítés esetében, ezért csökkentett támogtásban részesül.

41. Rigóder domb Érdekvédelmi Fórum Egyesület            250 000 Ft 

"Rigóder-Domb újratöltve " - A Matakovics utcai játszótér felújítása a a

Borbálatelepi lakóközösség számára. 

Támogatható tevékenység, a közösséggel megvalósított pojekt külön előny,

mely a fenntarthatóságot is biztosítja. Korrekt költségvetés, de a sövénnyíró

beszerzése nem támogatott, ezzel kapcsolatban a BIOKOM NKft-vel javasolja

felvanni a kapcsolatot. Csökkentett költségvetéssel támogatott.

42. Sopianae Ifjúsági Egyesület            210 000 Ft 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatóiból szerveződő fúvós

együttes figyelemfelkeltő zenei flash mobot valósít meg a pécsi

Széchenyi téren. 

Hiányos az önrész teljesítésének módja.

A költségvetésben megjelölt ügyvédi díj és a nagy összegűnek ítélt élelmezés

nem támogatható.

43. SosemArt Kulturális Egyesület            300 000 Ft 

"Tekerj! - társadalmi-környezeti-művészeti akciósorozat Pécsett" - Az

akció keretében összegyűjtött ruhákból, "kerékpár által generált

energia" segítségével takarók varrása, melyeket Karácsonykor a pécsi

hajléktalanok között oszt szét az Egyesület. 

Jó elképzelés, ötletes megvalósítás, szép eszmék. Ötletes, újszerű program,

jótékony célok megvalósításához.

44.
Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző íjász és 

Lovas íjász Egyesület
           100 000 Ft 

Pécs - Árpádtetőn edző, felkészítő és táborozó hely felújítása, új

elemekkel való kiegészítése, a folyamatban lévő programok

korszerűtítése, megújítása.

A szükséges önrész arányát nem éri el a költségvetésben tervezett összeg.

Tulajdonjogilag nem tisztázott ingatlanon végzett beruházási munkálatok jelen

pályázat kereteit meghaladják.

45. Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület 0 Ft.
Közösségi program megvalósítása, amely hozzájárul ahhoz, hogy Pécs

régi bányászhagyományait felelevenítve közelebb hozza a régi és az új

generációt egymáshoz. 

A beadott pályázat nem illeszkedik a kategóriába.

46. Tegyünk Egymásért Egyesület 0 Ft.
"Pécs-(Somogy)-a város(rész) ahol jó élni " - Verseny kiírása, melyre a

Somogyról írt versekkel, prózákkal, illetve az itt készült fényképekkel

lehet jelentkezni.

Többszörösen hibás költségvetési táblázat, az előírtnál kevesebb önrésszel.



47. Tett-Hely Ifjúsági Egyesület            196 000 Ft 
"Pepita Art and Café" - A Balokány-ligetben lévő Pepita Kultúrtérben

további programok szervezése (kézműves foglalkozás és vásár,

képzőművészeti kiállítás).

Több alkalmas, folyamatot generáló, magas önerővel megvalósuló,

célcsoportot is bevonó helyi program, reális költségvetéssel.

48.
Tondó Művészeti, Környezet- és 

Egészségvédelmi Egyesület
           250 000 Ft 

"Adventi üzenet" - A Vasas-Somogy-Hird településrészeken egy 3

hónapos, több generációs komplex adventi összművészeti program

megvalósítása. 

Túlzott költségvetés: minikonyha, fénymásolás nem támogatott, étkezési

költség csökkentése szükséges.

49. Üres Tér Társulat            275 000 Ft 

"3 Lépésben - Szociális és társadalmi színházi kísérletek az Üres Tér

Társulat szervezésében"

A személyi költségek meghaladják a 15 %-ot, csökkentve támogatásra javasolt.

Ötletes, újszerű program, illeszkedik a kiíráshoz, de a pályázati kiírásban

meghatározott % feletti tiszteletdíj nem támogatható.

50. Vadvirág Egyesület 0 Ft.
Parkosítás, kertépítés és szemléletformálás a PTE Babits Gimnázium

előtt, diákok és lakosok bevonásával. Az ötlet támogatható lenne, de nem indokolható a költségvetés a pályázatban 

leírt projekt alapján. Magas a tanácsadásra, reprezentációra szánt összeg.

51.
Varázspálca a Radóti M. Úti Óvodásokért 

Alapítvány
           300 000 Ft 

"Közlekedj okosan, zöld ovisan!" - környezeti szemléletformáló

programsorozat, óvodások felkészítése a biztonságos és kulturált

közlekedésre.

Támogatható, a szemléletformálsát segítő, jó program.

52. Vizuális Nevelésért Alapítvány     0 Ft.

„Gyere, lefényképezünk!” programsorozat folytatása, 5 pécsi

rendezvényen való megjelenés, műtermi fotózás megismertetése az

érdeklődőkkel, fotóművészet iránt érdeklődő iskolások érdeklődésének

felkeltése, közösségfejlesztés.

Szakmailag nem megfelelően kidolgozott pályázat. Túlzott nagyértékű, a

pályázat céljaihoz mérten nem reális eszközigényt a pályázat nem finanszíroz.

53. Völgyhíd Alapítvány a fiatalokért                300 000 Ft 

"Hozzáférhető Balokány-liget" - a Balokány-liget akadálymentes

megközelíthetőségének javítása a kisgyermekesek - babakocsit

használók és a kerekesszékesek - mozgássérültek részére. 

Indokolt a projekt, kár, hogy csak ilyen forrásból lehet megoldani a Pepita

megközelíthetőségét. Az önkéntes munka jelentős a megvalósítás során, kár,

hogy az építési költségek kissé elnagyoltak. Az átadásról lehetne részletesebb

is a leírás. Ne növekedjen a betonozott terület nagysága a Ligetben. A

megfelelő engedélyeztetést biztosítani kell.

54. Zengőaljai Kerékpáros Egylet" Egyesület 0 Ft.
A Pécsi kerékpáros kultúra erősítése, nyilvánosabbá tétele, köztereken

való megjelenésének hangsúlyozása, a fenntartható közlekedés

fontosságának tudatosítása.

A pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül.

55. Zöld-Híd Alapítvány 0 Ft.
"Isten hozott Pécsett!" - A Ciszterci Nevelési Központ (CNK) Szent Margit

Kollégiumának lakóival megismeretni Pécset, foglalkozások, szakkörök,

programok keretében. 

A pályázati kiírás és a kategória fő szempontjait nem tartalmazó, a dologi

kiadásokat eltúlzó pályázat.


