
KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):
735726

Adószám (8-1-2 karakter): 15735722-2-
43

Statisztikai szám: 15735722841132101

Minősítési kód:
Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő? Igen
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):
MKNE

Gazdálkodási formakód:
529 - Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)

Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek):
01-02-0004639

Alapítás időpontja: 1992.03.21.
00:00:00

Statisztikai szám: 18043554-9499-529-01

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):
Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):
94.99 - M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység

ÁFA levonási jog:
A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból:
III. Civil szervezetek, vízitársulatok
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATATámogatást igénylő neve:

Helység
Budapest

Irányítószám
1092

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Bakáts tér

Házszám: 14

Helyrajzi szám:

Helység
Budapest

Irányítószám
1092

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Bakáts tér

Házszám: 14

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:
www.ferencvaros.hu
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Magyar Környezeti Nevelési EgyesületTámogatást igénylő neve:

Helység
Budapest

Irányítószám
1031

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Váci Mihály tér

Házszám: 4. II./4.

Helyrajzi szám:

Helység
Budapest

Irányítószám
1119

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Etele út

Házszám: 59-61.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:
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Képviselő adatai

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai
Név:
dr. Bácskai János

Képviseleti jog
Önálló

Beosztás:
Polgármester

Telefon:
0612151077

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:
polgarmester@ferencvaros.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Képviselő adatai
Név:
Kecskés Ferenc

Képviseleti jog
Önálló

Beosztás:
elnök

Telefon:

Telefon (mobil):
06202271245

Fax:

E-mail:
ferikecskes59@gmail.com
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Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai
Név:
Noska Zoltán

Beosztás:
pályázati ügyintéző

Telefon:

Telefon (mobil):
+36703325937

Fax:

E-mail:
noska.zoltan@ferencvaros.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Kapcsolattartó adatai
Név:
Bátyi-Földesi Dóra

Beosztás:
projekt vezető

Telefon:

Telefon (mobil):
06703300979

Fax:

E-mail:
foldesid@gmail.com

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve
dr. Bácskai János

Adószám vagy 15735722-2-
43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő
formátum XXX.XX) 0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az összes
bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Projekt adatok
Projekt adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve
Kecskés Ferenc

Adószám vagy 18043554-1-
41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő
formátum XXX.XX) 0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az összes
bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX)

44.2

A projekt címe:
Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2018.09.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2020.08.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg? Igen
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Projekt részletes bemutatása

Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A IX. kerület a projekt megvalósításával hozzá kíván járulni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, a kockázatmegelőzés és –
kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a
lakosság, az itt tanulók és itt dolgozók, illetve itt szabad idejüket töltők klímatudatosságának növeléséhez. A Ferencvárosi
Klímastratégia-tervezési részcélok 1. Ferencváros Helyi Klímastratégia-tervezetének elkészítése széleskörű társadalmi egyeztetéssel.
2. Ferencváros adaptációs képességének növelése azáltal, hogy az Önkormányzat szakértők, helyi szereplők és a hivatal bevonásával
felméri és tudatosítja a veszélyeztető tényezőket 3. Gyakorlatorientált ismeretek átadása, bevált példák bemutatása az érdeklődők
részére, helyi tudásbázis fejlesztése. 4. Szemléletformálás és cselekvésre ösztönzés a klímaváltozás magyarországi és helyi
hatásaival, valamint a személyes és közösségi adaptációs és mitigációs kényszerekkel kapcsolatosan. Ennek érdekében a IX. kerületi
lakosság legalább 5%-ának (legalább 2953 fő) aktív bevonása a szemléletformáló programokba, közösségi tervezésbe, és további
40.000 fő passzív elérése több alkalommal, a lakossági csoportoknak megfelelő, sokféle módon, a projekt tevékenységeinek és
üzeneteinek megismerésébe. A projekt várható közvetett hatásai: Az éghajlatváltozással kapcsolatos kompetencia fejlődése a
döntéshozók és intézményvezetők körében, így azok fokozatosan érvényesülnek a helyi stratégiákban, programokban és tervekben,
a fejlesztések és az üzemeltetési feladatok során. A IX. kerületben élő, dolgozó, tanuló népesség klímaváltozás hatásaihoz történő
adaptációs képessége javul, és a mitigációs (klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez kötődő) cselekedetei céltudatosabbak,
elterjedttebbek, hatásosak lesznek. Fenti célokat a stratégia széleskörű társadalmi egyeztetésével, céljainak megismertetésével és a
szemléletformáló programsorozatunkkal kívánjuk elérni. Projektelemek A) Ferencvárosi klímastratégia kidolgozása 1. létrejön a
ferencvárosi klímaplatform és 3x ülésezik 2. a kerületben működő egyeztetési formák (kerekasztalok) részére 4 műhely a mitigációs
és alkalmazkodási kompetenciafejlesztés és a bevonódás érdekében, valamint egyeztetési feladatokkal online társadalmi egyeztetés
a stratégiáról 3. a klímastratégia egyeztetett szövegét a testület időben megkapja B) Szemléletformáló programsorozat és
médiakampány megvalósítása 1. Vándortanösvénnyel a klímáért 1.1 Szemléletformálás helyi rendezvényeken 4 alkalommal 1.2
Szemléletformálás a vándortanösvénnyel iskolai rendezvényeken, 10 intézményben 2 Klímatudatos iskolai projektek megvalósítása -
5 iskolai szintű klímaprojekt (átívelő iskolai projekt, közös felkészülés után a pedagógusok szervezésében, mentorálással) 2.2
Fotópályázat a klímaváltozás  kerületi hatásairól és az alkalmazkodásról 3. Tanulj a klímáról, a klímáért! - beszélgetéssel egybekötött
lakossági előadások szervezése (5 alkalommal) helyi klubokban és közös képviselőknek 4. Szemléletformáló előadások helyi
szereplőknek (intézményvezetől, önkormányzati dolgozók, tanárok) 4 alkalommal 5. A klímaváltozás problematikáját bemutató
érzékenyítő facebook kampány és offline előkészítő megjelenés a kerületi sajtóban 6. A települési programsorozathoz kapcsolódó
offline és online kampány lebonyolítása (facebook tartalmak létrehozása, problématérkép felvázolása, programok promótálása,
ismertségük építése, tudósítás az eseményekről) 7. PR-cikkek megjelentetése (interjúk készítése szakértőkkel, klímastratégiai
jövőkép megfogalmazása) 8. Cselekedj a klímáért! - kiadvány kidolgozása, terjesztése a fiatalok körében 9. A projekthez kapcsolódó
akadálymentesített microsite létrehozása és üzemeltetése Elérések: 3380 fő aktív elérése a szemlélteformáló kampánnyal 40.000 fő
többszöri passzív elérés a szemlélteformáló kampánnyal

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása
Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)
A tevékenységeink megvalósítása során kerülünk bármiféle diszkriminációt. Programjaink származástól és nemtől függetlenül
elérhetőek az adott célcsoport számára. A projektbe bevont nők és férfiak azonos munkáért, azonos bért kapnak. A bevont
szakemberek között nem teszünk különbséget nemi alapon. Honlap aloldalunkat akadálymentesen készítjük el. A projekt tervezési
szakaszában az Önkormányzat esélyegyenlőségi referensével többszöri egyeztetésre került sor. Célok (8. oldal)

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?
Igen

Helység
Budapest

Irányítószám
1092

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

8 / 48



Mérföldkő

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
Elkészül a helyi klímastratégia egyeztetési változata és megtörtént a szemléletformáló programok előkészítése

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.04.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Elkészül a Ferencvárosi Klímastratégia egyeztetési változata közösségi tervezésben. Létrejön a ferencvárosi klímaplatform és egyszer
ülésezik. Elkészül az online kérdőíves helyzetfeltá-rás. A kerületben működő egyeztetési formák (kerekasztalok) részére 2 műhely
megvalósul a mitigációs és alkalmazkodási kompetenciafejlesztés és a bevonódás érdekében, valamint egyeztetési feladatokkal.
Megtörténi az egyeztetési változat szakmai lektorálása. Online társadalmi egyeztetést végzünk a stratégiáról. 2) Elkészül a projekt
aloldala a ferencvaros.hu oldalhoz kapcsolódva akadálymentesített microsite formában. 3) Elkészül a klímás vándortanösvény 4)
Megtörténik a vándortanösvény foglalkozásvezetőinek képzése (18 fő) 5) Megtörténik a klímás iskolai projektek szervezőinek képzése
(15 fő)

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege (Ft): 6070000

Mérföldkő megnevezése:
Elkészül a Ferencvárosi Klímastratégia közösségi tervezésben és megvalósultak a szemléletformáló programok

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Létrejön a ferencvárosi klímaplatform és 3x ülésezik. Elkészül az online kérdőíves helyzetfeltárás. A kerületben működő kerekasztalok
részére 4 műhely valósul meg a bevonódás érdekében, valamint egyeztetési feladatokkal. Online társadalmi egyeztetést végzünk a
stratégiáról. A klímastratégia egyeztetett szövegét megkapja az Önkormányzat. Megvalósul a Ferencvárosi Klímastratégiához
kapcsolódó szemléletformáló programsorozat: 4 helyi rendezvény (jelenlét kerületi nagyrendezvényen), 5 előadás helyi lakossági
kluboknak és közös képviselőknek, 4 szemléletformáló előadás helyi szereplőknek, 5 iskolai szintű klímaprojekt (átívelő iskolai
projekt, közös felkészülés után a pedagógusok szervezésében), 10 további iskolai rendezvényen szemléletformálás, fotópályázat
megvalósítása, médiakampány (cikkek, kisfilmek, interjúk), Internetes aloldal létrehozása és működtetése. Összesen 3380 fő aktív
elérése a szemléletformáló kampánnyal és 40.000 fő passzív elérése a médiakampánnyal. Elkészül a kiadvány

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege (Ft): 13930000
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Projekt megalapozó tanulmány készítése

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 200000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 200000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nem

Központosított közbeszerzés Nem

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Lakossági előadások

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 300000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 300000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.10.10. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.10.06. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Médiakampány megszervezése és lebonyolítása

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 1890000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 1890000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 100000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 100000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Helyi klímastratégia társadalmi egyeztetése

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 740000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 740000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Vándortanösvény bemutatása

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.14. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 320000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 320000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.14. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.21. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.19. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Projektzárón catering

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2020.01.15. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 120000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 120000

Meghirdetés tervezett kezdete 2020.01.15. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2020.01.25. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2020.01.20. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Iskolai szemléletformáló program kidolgozása

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2019.01.14. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 1620000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 1620000

Meghirdetés tervezett kezdete 2019.01.14. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2019.01.22. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2019.01.18. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Szemléletformáló Előadások

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 350000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 350000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.10.09. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Vándortanösvény

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.14. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 4080000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 4080000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.14. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.21. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.19. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Szemléletformáló előadói díj

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 160000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 160000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.10.09. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.10.05. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Ferencvárosi Klímastratégia

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 940000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 940000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.10.09. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Zsűri díjazása

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2019.01.14. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 90000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 90000

Meghirdetés tervezett kezdete 2019.01.14. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2019.01.22. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2019.01.18. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Szakértői díj: aloldal létrehozása és működtetése

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 472000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 472000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Kiadvány készítése

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 787000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 787000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Vándortanösvény tréneri díj

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2019.01.14. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 100000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 100000

Meghirdetés tervezett kezdete 2019.01.14. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2019.01.22. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2019.01.18. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Klímaváltozási szakértő előadása

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 335000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 335000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.10.09. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.10.05. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Helyzetfeltárás költsége

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 300000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 300000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Klímatudatos iskolai felkészítés

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 505000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 505000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.10.09. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.10.05. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Tanári felkészítés

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 150000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 150000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.10.09. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.10.05. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Eszközcsomag és ajándékok

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.10.01. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 394000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 394000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.10.01. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2019.10.09. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2019.10.05. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Projektmenedzsment

Közbeszerzés tárgya Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma: 2018.09.03. 00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 130000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 130000

Meghirdetés tervezett kezdete 2018.09.03. 00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend
Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:
Egyéb

Feltételes közbeszerzés Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:
2018.09.12. 00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:
2018.09.07. 00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR)
azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés
már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

Előzetes vitarendezésre sor került Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt Nincs kiválasztva

Gyorsított Nincs kiválasztva

Megjegyzés
Nem közbeszerzés köteles beszerzés, de az Alkalmazandó eljárásrendnél nincs megfelelő opció.
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Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Projekt előkészítettség

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:
Önkormányzat PM szervezete

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő
személyek száma (fő): 3

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása Biztosítja a projekt végrehajtását, előrehaladását. Ellátja a projekthez kapcsolódó pénzügyi feladatokat. Elvégzi
a pályázattal kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket. Koordinálja a konzorcium működését. Elkészíti a
szükséges beszámolókat, elszámolásokat.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:
MKNE PM szervezete

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő
személyek száma (fő): 2

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása A PV és fenntarthatósági szakértő felel a projekt végrehajtásáért és előrehaladásáért az MKNE részéről.
Biztosítja a projekt szakmaiságát, a jelentéstételi kötelezettségek pontosságát. A pénzügyi vezető ellátja a
projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatokat. Kapcsolatot tart a konzorciumvezetővel.

Igényfelmérés/piackutatás Kész

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Kész

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Folyamatban van

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Folyamatban van

Együttműködési program Kész

Megvalósíhatósági tanulmány Kész

Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) Nem releváns

Egyéb dokumentumok Kész

Projekt előkészítettség
Projekt megalapozó tanulmány Az Önkormányzat nem rendelkezik klímavédelmi, fenntarthatósági szakemberrel, ezért szakirányú
civil szervezetet vont be a projektbe, konzorciumi partnerként. A civil szervezet szakértői részleteiben megtervezték a
szemléletformáló programot és elkészítették a PMT szakmai részeit. Az előkészítés során az Egyesület szakértői részt vettek
minimum 12 egyeztető találkozón az Önkormányzat munkatársaival, a Tankerületi Központ vezetőivel, a kerületi
természettudományos munkacsoport pedagógusával és több környezeti nevelővel, hogy szakmailag megalapozott, a célcsoportok
számára érdekes tevékenységeket dolgozzanak ki. A PMT kidolgozásában 3 szakértő vett részt. A sikeres iskolai projektek
megvalósítása érdekében előzetesen felvettük a kapcsolatot néhány kerületi pedagógussal és a Dél-Pesti Tankerületi Központtal.
Helyzetelemzés Részletes helyzetelemzést készítettünk a PMT 2. pontjában. Helyzetfeltárás Online érintetti felmérés: a Budapest IX.
kerület által tervezett Települési Klímastratégia tervezését előkészítő lakossági és érintetti felmérés készült 2018. áprilisában. A
felmérés eredményeit és a kérdőívet csatoltuk a PMT mellékleteként. Beszerzési tervet készítettünk, melyet csatoltunk. Közbeszerzés
nem lesz a projektben. Költségeket alátámasztó dokumentumokat csatoltuk. Hatóságok előzetes tájékoztatását nem igényelte a
projekt.

Eredmény megnevezése:
Vándortanösvény elkészül

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:
Elkészül a klímás vándortanösvény

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 2

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: sorozat

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A vándortanösvénnyel a klímáért c. szemléletformáló program koncepciójának kidolgozása, létrehozása. Elkészülnek a szemléltető
eszközök leírással (14 db*2 pld.), a szakmai molinók (4 molinó*2 sorozat), és a használati útmutató és módszertani ötlettár.
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Vándortanösvénnyel a klímáért

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
Szemléletformálás a vándortanösvénnyel ferencvárosi rendezvényeken 4 alkalommal Szemléletformálás a vándortanösvénnyel iskolai
rendezvényeken, 10 intézményben, 2-2 délután

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1450

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Eredmény megnevezése:
Ferencvárosi Klímastratégia

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
Elkészül a Ferencvárosi Klímastratégia közösségi tervezésben.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Létrejön a ferencvárosi klímaplatform és háromszor ülésezik. Elkészül az online kérdőíves helyzetfeltárás. A kerületben működő
egyeztetési formák (kerekasztalok) részére 4 műhely megvalósul a mitigációs és alkalmazkodási kompetenciafejlesztés és a
bevonódás érdekében, valamint egyeztetési feladatokkal. Megtörtén az egyeztetési változat szakmai lektorálása. Online társadalmi
egyeztetést végzünk a stratégiáról. A klímastratégia egyeztetett szövegét megkapja az Önkormányzat.

Eredmény megnevezése:
Klímastratégia egyeztetési változata

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:
Elkészül a Ferencvárosi Klímastratégia egyeztetési változata közösségi tervezésben.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Létrejön a ferencvárosi klímaplatform és egyszer ülésezik. Elkészül az online kérdőíves helyzetfeltárás. A kerületben működő
egyeztetési formák (kerekasztalok) részére 2 műhely megvalósul a mitigációs és alkalmazkodási kompetenciafejlesztés és a
bevonódás érdekében, valamint egyeztetési feladatokkal. Megtörténi az egyeztetési változat szakmai lektorálása. Online társadalmi
egyeztetést végzünk a stratégiáról. A klímastratégia egyeztetett szövegét megkapja az Önkormányzat.
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Kommunikációs kampány

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
A klímaváltozás problematikáját bemutató érzékenyítő facebook kampány és offline előkészítő megjelenés a kerületi sajtóban. A
települési programsorozathoz kapcsolódó offline és online kampány lebonyolítása (facebook tartalmak létrehozása, problématérkép
felvázolása, programok promótálása, ismertségük építése, tudósítás az eseményekről). PR-cikkek megjelentetése (interjúk készítése
szakértőkkel, klímastratégiai jövőkép megfogalmazása).

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 40000

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Eredmény megnevezése:
Szemléletformáló kiadvány

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
Elkészül és kiosztásra kerül 2500 db szemléletformáló füzet a kerületi fiataloknak.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 2500

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Témája: a klímaváltozás mérséklésével kapcsolatos gyakorlati tippek bemutatása, valamint a klímaváltozás fővárosi hatásaihoz való
alkalmazkodással kapcsolatos ismeretek átadása. A füzet tartalmaz egy feladatlapot, melyen a diákok rögzíthetik saját
fenntarthatósági törekvéseiket, hogy növeljük a cselekvési hajlandóságot. A füzet újrapapírra készül.

Eredmény megnevezése:
Előadások helyi szereplőknek

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
A tevékenység során beszélgetéssel egybekötött előadásokat tervezünk (összesen 4 alkalom * 1,5-2 óra), melynek során nagy
hangsúlyt fektetünk a résztvevők bevonására és kérdéseik megválaszolására. Az előadás során gyakorlati tanácsokkal látjuk el a
résztvevőket a klímabarát üzemeltetéssel és programszervezéssel (pl.: “zöld büfé”) kapcsolatosan, külön kiemelve a beruházást nem
igénylő, vagy akár kis beruházással megvalósítható lehetőségeket. Kitérünk arra is, hogy a jövőbeni fejlesztések során milyen
szempontokat érdemes szem előtt tartania egy klímabarát intézménynek. A program végén kérdőív kitöltésére kerül sor, melyben
arra is rákérdezünk a résztvevőknél, hogy ők személyesen hol tudnák hasznosítani az előadáson elhangzottakat.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 130

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Projekt aloldal

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:
Elkészül a Projekt aloldal a ferencvaros.hu oldalon

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A projekt aloldalát a ferencvaros.hu oldalhoz kapcsolódva akadálymentesített microsite formában tervezzük létrehozni. A microsite
eseménynaptárként, híroldalként (a projekthez kapcsolódó események bemutatása), fotó és videótárként működik. Feltöltésre
kerülnek a projekttel kapcsolatos alapinformációk, a projekt rövid bemutatása, a várható tevékenységek

Eredmény megnevezése:
Előadássorozat helyi kluboknak

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
Tanulj a klímáról, a klímáért! - beszélgetéssel egybekötött lakossági előadások szervezése (5 alkalommal) helyi klubokban és közös
képviselőknek

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 130

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Eredmény megnevezése:
Klímatudatos iskolai projektek

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
Klímatudatos iskolai projektek megvalósítása - 5 iskolai szintű klímaprojekt (közös felkészülés után a pedagógusok szervezésében,
mentorálással valósul meg), melybe az intézmény tanulóinak és dolgozóinak legalább 70%-a bevonásra kerül. (összesen: 1520 fő
aktív elérés), 15 fő iskolai szervező bevonásával valósul meg. Rajtuk kívül iskolai közösségi szolgálatosok is bevonásra kerülnek.
Fotópályázat a klímaváltozás kerületi hatásairól és az alkalmazkodásról (100 fő aktív). A fotók feltöltésre kerülnek az aloldalra.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1620

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési
intézmények esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Évszám

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám 2015 2016

Összes bevétel (Ft) 31740
000

35827
000

Adózás előtti eredmény (Ft) 36920
00

30330
00

Saját tőke (Ft) 10776
000

13809
000

Mérlegfőösszeg (Ft) 18362
000

15658
000

Általános statisztikai állományi létszám (fő) 0 1
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési
intézmények esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Évszám 2016 2017

Sajátos működési bevétel (Ft) 26933
28233

24916
86261

Mérlegfőösszeg (Ft) 22527
75761
74

22034
26055
14

Módosított pénzmaradvány (Ft) 45499
03531

59570
87867

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) 43546
5000

11040
19000

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 16200151-00270519-
00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 10401196-00028980-
00000009

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes

Előleg

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás 20 000 000 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 20 000 000 100,000000%

Költségek listája
Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projekt előkészítés
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költsége
lem Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 200 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 200 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 200 000
Elszámolható költség
[Ft] 200 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 200 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés

PMT készítés költsége: 200e Ft (3 fenntarthatósági szakértő díja.) Indoklás: Az Önkormányzat nem rendelkezik klímavédelmi,
fenntarthatósági szakemberrel, ezért szakirányú civil szervezetet vont be a projektbe, konzorciumi partnerként. A civil szervezet szakértői
részleteiben megtervezték a szemléletformáló programot és elkészítették a PMT szakmai részeit. Az előkészítés során az Egyesület
szakértői részt vettek minimum 12 egyeztető találkozón az Önkormányzat munkatársaival, a Tankerületi Központ vezetőivel, a kerületi
természettudományos munkacsoport pedagógusával és több környezeti nevelővel, hogy szakmailag megalapozott, a célcsoportok számára
érdekes tevékenységeket dolgozzanak ki. A PMT kidolgozásában 3 szakértő vett részt."

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 10401196-00028977-
00000005

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése
szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni. Igen
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projekt előkészítés
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés/Költsége
lem Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 300 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 300 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 300 000
Elszámolható költség
[Ft] 300 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 300 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Helyzetfeltárás költsége: 300e Ft Kérdőíves felmérés készítése 184 válaszadóval és tanulmány írása.

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 1 889 764
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 510 236
Brutto egységár [Ft] 2 400 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 400 000
Elszámolható költség
[Ft] 2 400 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 2 400 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Médiakampány megszervezése és lebonyolítása

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 1 320 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 1 320 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 320 000
Elszámolható költség
[Ft] 1 320 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 320 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés
Szerkesztői díj: Ferencvárosi Klímastratégia (helyzetelemzés, kapcsolódások, célrendszer, végrehajtási keretrsz.) szerkesztése,
helyzetelemző kérdőívezés, klímaplatform szakmai vezetése, beérkező vélemények összegzése és beépítés a stratégiába, folyamatos
kapcsolattartás az önkormányzattal

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 500 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 500 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 500 000
Elszámolható költség
[Ft] 500 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 500 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Szervezői díj: klímatudatos iskolai projektek adminisztrációja, adminisztratív kapcsolattartás, eszközbeszerzés, projektzáró rendezvény
szervezése
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 1 620 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 1 620 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 620 000
Elszámolható költség
[Ft] 1 620 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 620 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés
Klímatudatos projektek megvalósítása az iskolákban 18 hónapon át - szakértői díj: iskolai szemléletformáló program kidolgozása, szakmai
irányítása, intézmények bevonása a programba, kapcsolattartás az iskolákkal, háttéranyagok kidolgozása (1.260e Ft); Fotópályázat
megvalósítása: pályázati kiírás elkészítése, terjesztése, beérkező pályázatok kezelése, zsűrizés lebonyolítása (360e Ft)

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 78 740
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 21 260
Brutto egységár [Ft] 100 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 100 000
Elszámolható költség
[Ft] 100 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 100 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 250 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 250 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 250 000
Elszámolható költség
[Ft] 250 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 250 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Projekt vezetés

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 40 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 40 000
Mennyiség 8
Teljes költség [Ft] 320 000
Elszámolható költség
[Ft] 320 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 320 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Vándortanösvény bemutatása helyi rendezvényeken (2 fő*4 alkalom)
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 4 080 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 4 080 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 4 080 000
Elszámolható költség
[Ft] 4 080 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 4 080 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés
Szakértői díj: Vándortanösvénnyel a klímáért c. szemléletformáló program koncepciójának kidolgozása, létrehozásának irányítása (690e Ft)
és a vándortanösvénnyel történő szemléletformáló programsorozat szakmai irányítása 15 hónapon keresztül (810e Ft) Vándortanösvény
készítése: szemléltető eszközök készítése leírással (szerzői és kivitelezési díj): 14 db*2 pld. * 45e Ft=1.260e FT, molinók szerkesztése és
kivitelezése (4db*2 sorozat*90e Ft=720e Ft), használati útmutató és módszertani ötlettár (600e Ft)

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 394 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 106 000
Brutto egységár [Ft] 500 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 500 000
Elszámolható költség
[Ft] 500 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 500 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Ajándékok beszerzése: eszközcsomag az iskoláknak a klímatudatos projektek megvalósításához (mikroszkóp, szakkönyv, gyűjtőtégelyek,
nagyítók, határozók, indikátorok, táska az eszközöknek, stb.) (5 iskola*80e Ft) és a fotópályázat nyereményei (3 díj, 100e Ft)

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 40 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 40 000
Mennyiség 4
Teljes költség [Ft] 160 000
Elszámolható költség
[Ft] 160 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 160 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Előadói díj helyi szereplőknek (Önkormányzati dolgozóknak, intézményvezetőknek, pedagógusoknak szóló előadások, beszélgetéssel
egybekötve)
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 150 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 150 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 150 000
Elszámolható költség
[Ft] 150 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 150 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Klímatudatos projektek megvalósítása az iskolákban: felkészítő műhelymunka szervezése tanároknak (szervezés, dokumentálás, ellátás,
anyagköltség 15 főre)

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 210 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 210 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 210 000
Elszámolható költség
[Ft] 210 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 210 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Vándortanösvény felkészítő műhely szervezése (szervezés, dokumentálás, a műhelyhez szükséges ellátás és eszközök biztosítása 18 fő
részére)

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 30 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 30 000
Mennyiség 3
Teljes költség [Ft] 90 000
Elszámolható költség
[Ft] 90 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 90 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Fotópályázat zsűrizése

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 350 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 350 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 350 000
Elszámolható költség
[Ft] 350 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 350 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Szemléletformáló előadások (helyi szereplőknek) szervezése, dokumentálása, szakmai tartalom egyeztetése az előadókkal
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költsége
lem Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 120 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 120 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 120 000
Elszámolható költség
[Ft] 120 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 120 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Projekt vezetés és szakmai vezetés

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 1 500
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 1 500
Mennyiség 80
Teljes költség [Ft] 120 000
Elszámolható költség
[Ft] 120 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 120 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Catering az iskolai programok projektzáró eseményén ("zöld" büfé: Fair trade, idénygyümölcs, hulladékszegény, stb.) 80 fő részére

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 300 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 300 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 300 000
Elszámolható költség
[Ft] 300 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 300 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Lakossági előadások szervezése, szakmai tartalom egyeztetése az előadókkal, dokumentálás

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 335 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 335 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 335 000
Elszámolható költség
[Ft] 335 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 335 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Előadói díj: klímaváltozási szakértő a klímatudatos iskolai projektek felkészítő műhelyén (2ea*30e Ft) és helyi klubbok előadásain (5 alk*55e
Ft).
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 788 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 212 000
Brutto egységár [Ft] 1 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 000 000
Elszámolható költség
[Ft] 1 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 000 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Kiadvány kidolgozása (írás, tördelés, grafikai szerkesztés, nyomdai előkészítés) (500 e Ft ); A5-ös, színes, 24 oldalas kiadvány (visszajelző
kérdőív betétlappal) nyomdaköltsége (2500*200Ft=500e)

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 26 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 26 000
Mennyiség 20
Teljes költség [Ft] 520 000
Elszámolható költség
[Ft] 520 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 520 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Vándortanösvény bemutatása iskolai rendezvényeken, képzett animátorokkal. Alkalmanként 3-4 óra csoportvezetés, előkészületek és
dokumentálás

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 940 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 940 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 940 000
Elszámolható költség
[Ft] 940 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 940 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Szakértői díj: Ferencvárosi Klímastratégia szakmai lektorálása (2 fő*300e Ft); Online társadalmi egyeztetés előkészítése és feldolgozása
(340e Ft)
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 100 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 100 000
Mennyiség 15
Teljes költség [Ft] 1 500 000
Elszámolható költség
[Ft] 1 500 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 500 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Klímatudatos iskolai projektek megvalósítása: programlebonyolító tanárok szakértői díja. Iskolai programok megvalósítása és
dokumentálása 5 iskolában, iskolánként 3 szakértő bevonásával.

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 473 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 127 000
Brutto egységár [Ft] 600 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 600 000
Elszámolható költség
[Ft] 600 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 600 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Szakértői díj: aloldal létrehozása (300 eFt) és működtetése (300 e Ft)

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költsége
lem Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 130 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 130 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 130 000
Elszámolható költség
[Ft] 130 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 130 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Pénzügyi vezető

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 50 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 50 000
Mennyiség 2
Teljes költség [Ft] 100 000
Elszámolható költség
[Ft] 100 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 100 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Vándortanösvény felkészítő műhely: térneri díj 2 fő részére
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Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 540 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 540 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 540 000
Elszámolható költség
[Ft] 540 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 540 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Vándortanösvény iskolai bemutatásának és rendezvényeken történő bemutatásának szervezése, dokumentálása

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 505 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 505 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 505 000
Elszámolható költség
[Ft] 505 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 505 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Klímatudatos projektek megvalósítása az iskolákban - felkészítő műhelymunka: tréneri díj a műhelymunkán (15 órás műhely * 2 fő, 240e Ft),
intézmények mentorálása 6 hónapon keresztül (265e Ft)

Támogatást igénylő Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési)
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 740 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 740 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 740 000
Elszámolható költség
[Ft] 740 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 740 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés Szervezői díj: helyi klímastratégia társadalmi egyeztetésének (4 alkalom, 20 fő) és a klímaplatformnak (3 alkalom, 16 fő) a szervezése,
dokumentáálása és ellátás biztosítása.

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
A szemléletformálási
kampány által elért
lakosság száma
(passzív elérés)
(Szakpolitikai mutató)

2018.09.01. 0

A szemléletformálási
kampány által elért
lakosság száma
(passzív elérés)
(Szakpolitikai mutató)

2020.07.31. 40 000 40 000 40 000

Klíma-
alkalmazkodással
kapcsolatos
szemléletformálási
akciókban aktívan
résztvevő lakosság
száma

2020.08.31. 3 380 3 380 3 380

Klímastratégiával
rendelkező települések
összesített lakosság
száma

2018.09.01. 59 056

Klímastratégiával
rendelkező települések
összesített lakosság
száma

2020.08.31. 0 0 59 056
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