Józsefvárosi Szomszédünnep Pályázat
2021
A Józsefvárosi Önkormányzat fontos értéknek tartja a kerület közösségeinek sokszínűségét,
és célja a szomszédsági kapcsolatok támogatása, valamint a különböző helyzetű társadalmi
csoportok közötti együttműködés erősítése. Ezért a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
a Közösségi Részvételi Irodával együttműködésben pályázatot hirdet közösségi programok
megvalósítására, melyek erősítik a lakók és a helyi közösségek együttműködését.

A pályázat célja
A Szomszédünnep pályázat célja, hogy megerősítse és támogassa a kerület közösségeit,
valamint azokat a civil szervezeteket, szerveződéseket, lakóközösségeket és
magánszemélyeket, akik a kerületben élő hátrányos helyzetű vagy kisebbséghez tartozó
emberek eléréséért és segítéséért is dolgoznak. A pályázat keretében olyan közösségépítő,
kulturális és ismeretterjesztő programötleteket várunk, amelyek Józsefvárosban élő, vagy
itt dolgozó közösségeket szólítanak meg, és a kerületben valósulnak meg.

A pályázat feltételei
Mire lehet pályázni? A pályázat keretösszege 1 millió forint, amelyből közösségi programok
megvalósítására lehet pályázni, ötletenként maximum bruttó 200 ezer forint értékben.
Milyen programötleteket várunk?
● ami VIII. kerületi lakosokat szólít meg
● a résztvevők számára ingyenes
● közösségi, bevonó, interaktív program, ami a jelenlévők cselekvő részvételére épít
pl: közösségi program, olvasókör, beszélgetőkör, piknik, koncert, szabadidős program
Kik pályázhatnak? Civil szervezetek, informális közösségek, 18. életévüket betöltött
magánszemélyek, nonprofit gazdasági társaságok, társasházak.
A megvalósítás helyszíne: Józsefváros terei, parkjai, utcái, közösségi terei, a házak belső
udvarai, vagy akár magánlakások. Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, aki
programját a Magdolna, a Losonci, az Orczy negyedben, vagy a Csarnok negyed külső felén
valósítja meg.
A program megvalósításának ideje: 2022. március 1. és 2022. június 30. között (az adott
időszakban aktuális járványügyi szabályok betartása mellett).

A pályázat menete
Pályázni interneten keresztül
egy online űrlap kitöltésével lehet, amely a
bit.ly/szomszedunnep2021 linken keresztül érhető el, vagy személyesen ennek a
dokumentumnak a kitöltésével és leadásával a Polgármesteri Hivatal portáján (Baross u. 6367).
A pályázat részleteiről az érdeklődők minden héten kedden, 10 órától 13 óráig konzultálhatnak
személyesen a Közösségi Részvételi Iroda munkatársaival, a Baross u. 63-67 szám alatti
irodájukban.

Beküldési határidő: 2021. november 29. hétfő éjfél

A nyertes pályázat kiválasztása
A nyertes pályázatok kiválasztása két fordulóban történik.
Első
forduló
A beérkezett pályázatokat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. együttműködő szakmai
partnere, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal - Közösségi
Részvételi Iroda munkatársai ellenőrzik. A formai, illetve tartalmi követelményeknek megfelelő
pályázatok beküldőivel felveszik a kapcsolatot, a formai vagy tartalmi okból elutasított
pályázókat az Iroda munkatársai értesítik. Ebben a fordulóban még nem lesz döntés a nyertes
pályázatokról, a győztesek személye csak a következő fordulóban dől el, egy személyes
találkozót
követően.
Első forduló vége: 2021.december 13.
Második
forduló
A Közösségi Részvételi Iroda munkatársai beszélgetésre hívják a formai és tartalmi
követelményeknek is megfelelő pályázókat, a hasonló, egymáshoz kapcsolódó ötletek
beküldőinél pedig kezdeményezik a programok összekapcsolását, közös megvalósítását. A
második fordulóba bejutott ötletek beküldőivel egy közös műhelymunka keretében döntenek a
megvalósuló
programok
részleteiről,
az
együttműködés
kereteiről.
Második forduló vége, a nyertesek értesítése: 2021. december 20.
Az együttműködések koordinálása, a programtervek véglegesítése a Közösségi
Részvételi Iroda munkatársainak támogatásával történik 2022. január 10. és 2022.
február 1. között.
Szerződéskötés
Amennyiben a felek kölcsönösen elfogadják az együttműködés kereteit, elindul a
szerződéskötési folyamat a pályázó és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. között.
A pályázónak vállalnia kell a pályázatra beküldött program megszervezését és
lebonyolítását, amelyhez a megbízási szerződés megkötést követően biztosítjuk az
igényelt összeget első részét, a teljesítés igazolása után pedig másik felét (a
finanszírozás aránya egyéni megállapodás alapján alakul). A program lebonyolításáról a
megvalósítónak szakmai beszámolót kell készítenie, valamint a szerződésben rögzített módon
dokumentálnia kell a megvalósított programot (pl.: fotó, videó, jelenléti ív stb.).
A pályázat kiírója: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Szakmai koordinátor: Józsefvárosi Önkormányzat Közösségi Részvételi Iroda
További információ:
E-mail: reszvetel@jozsefvaros.hu
Telefon: Aradi Fanni, +36 20 526 45 78
Budapest, 2021.10.04.

