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PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 

 

Vízió  

A Jobb jövőt a közösségekben alap azért jött létre, hogy jót tegyen és elősegítse a jót a helyi 
közösségekben. Támogatjuk a vállalkozó szellemű embereket Csíkszeredában, hogy a lakosok 
életminőségének javítását célzó projekteket dolgozzanak ki és hajtsanak végre, olyan 
kezdeményezéseket, amelyek az oktatás és/vagy a környezetvédelmi kezdeményezések köré épülnek. 
E programmal Csíkszeredában a civil szervezetek kapacitását kívánjuk növelni a helyi közösségi 
igények hatékonyabb kielégítése érdekében. 

 

A program értékei 

Azáltal, hogy a közösséget bevonjuk az azonosított problémák közös megoldásainak megtalálásába, a 
program középpontjába helyezzük a felelősségvállalást és az összetartozás érzését, valamint a közös 
jó elérésének vágyát az egyén helyett.  

A két egymást kiegészítő terület, az oktatás és a környezetvédelem a fenntartható közösség 
építésének központi pillérei. 

Olyan projekteket keresünk, amelyek a gyermekek és fiatalok olyan készségeinek fejlesztésére 
összpontosítanak, amelyek segítik őket a változó társadalomhoz való alkalmazkodásban, valamint 
kreatív, megoldásorientált gondolkodással ruházzák fel őket. Szeretnénk továbbá egy felelősségteljes, 
polgári elkötelezettségű felnőttekből álló közösséget kialakítani, hogy az önkéntes és befogadó 
tevékenységekben való részvételük révén az idősek vagy a speciális szükségletekkel rendelkező 
emberek felé kialakuljon bennük az összetartozás érzése. Olyan projekteket támogatunk, amelyek a 
környezetvédelemre és a biológiai sokféleségre nevelnek, és amelyek már fiatal korban egészséges 
szokásokat alakítanak ki a zöld és tiszta város érdekében. 

 

Mi a Jobb jövőt a közösségekben alap?  

A Jobb jövőt a közösségekben alap egy olyan országos finanszírozási program, amely segítségével 

lehetőséget biztosítunk a kezdeményezőknek olyan projektek kidolgozására és megvalósítására, 

amelyek az oktatás és/vagy a környezetvédelem területén a helyi kihívásokra részvételi megoldásokat 

kínálnak. Ugyanakkor ösztönözni és növelni kívánjuk a szervezetek kapacitását, hogy a helyi 

közösségek igényeit jobban kielégíthessék.  
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A program ebben az évben az ország 5 településén zajlik: Csíkszeredában, Barcarozsnyón, Râmnicu 

Vâlceán, Szucsáván és Temesváron partnerségben a LIDL Romániával, a Romániai Közösségi 

Alapítványok Szövetségének égisze alatt, Csíkszeredában pedig a Marosszéki Közösségi Alapítvány 

irányításával. 

Mekkora a csíkszeredai alap költésgvetése?  

A Jobb jövőt a közösségekben alap keretében a Marosszéki Közösségi Alapítvány pályázati úton 

összesen 245.000 lejt ítél oda 2022. októbere és 2023. márciusa között megvalósítandó projektekre. 

Keresünk kis vagy nagy kezdeményezéseket, amelyek képesek nagy csoportokat, sőt egész 

közösségeket befolyásolni. A projekt sajátosságaitól függően a végrehajtási időszak legkevesebb 1 

hónap, legtöbb 6 hónap lehet. 

A végső elbírálásra kerülő projektek száma a beérkezett projektjavaslatok, azok relevanciája és 

hatása, valamint a program összköltségvetésének figyelembevételével kerül meghatározásra. 

Az egyes projekteknek odaítélt összegről a végső döntést az elbírálási időszakban hozzák meg, a 

pályázatok költségvetése által bemutatott szükségletek alapján, összhangban az alap elosztásának 

stratégiájával. Az elbíráló bizottság döntése végleges és visszavonhatatlan. A támogatás folyósítása 

több részletben történik, időszakos jelentéseket követően.  

 

 

    

 

Környezet  

 

 

 

Oktatás  

 

 

 

Közösségek  
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NAPTÁR1 

 

 

AZ ALAP ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETEI (avagy melyek azok a projektek, amelyek 

tetszenek nekünk) 

Üdvözöljük azokat az innovatív projekteket, amelyek a nagyobb hatás elérése érdekében 

fejleszthetőek, könnyen átvihetőek és megismételhetőek. Szeretnénk, hogy a támogatásra benyújtott 

projektötletek ösztönözzék bekapcsolódásra a helyi közösséget. 

 

 

 
1 A szervezők bármikor dönthetnek a menetrend megváltoztatásáról, előzetes írásbeli értesítéssel, vagy a 

hivatalos kommunikációs csatornákon: facebook és/vagy 

  

 
2022. július 20. 
Pályázati kiírás 
meghirdetése 

 

2022. július 21. – 
augusztus 15. 
Projektötletek 

finomítása, 
mentorálás 

 
2022. augusztus 24. 

Pályázati ötletek 
beküldése  

 
 

2022. augusztus 
25-31. 

Projektek 
előválogatása az 

elbíráláshoz 

 

 
2022. szeptember 

1-16. 
Elbírálás 

 

  

 

  
2022. október 1-5. 

 Eredményhirdetés 

 

 
 

2022. október 7. 
Szerződéskötés és a 

megvalósítási 
időszak elkezdése 

 

2022. október 8–15.  

Inkubátor a projektek 
végrehajtási 

kapacitásának 
növelésére  

  

2022. október – 
2023. március 

Projektek 
megvalósítása 

2023. április 14. 
Projektek 

elszámolása 

http://www.fondulpentruunviitormaibun.ro/


                                                                                                                                                                                  
Csíkszereda   2022 

 

5 
 

 

1. NEVELÉS 

✔ Oktatási tevékenységek (workshopok, műhelyek stb.), amelyeket nem formális, interaktív 

módszerekkel végeznek; 

✔ A városi mobilitást és az egészséges életmódot elősegítő tevékenységek a közterületeken; 

✔ Befogadó és biztonságos közösségi terek kialakítása a szabadtéri játék, sport és tanulás 

számára;   

✔ Olyan projektek, amelyek hozzájárulnak az oktatási intézmények felszerelésének 

korszerűsítéséhez, amennyiben az oktatási tevékenységek prioritást élveznek; 

✔ Iskolák, oktatási intézmények egyes termeinek vagy udvarának a berendezése, funkcióváltása, 

annak érdekében, hogy színesebbé váljanak a környezeti nevelési tevékenységek. Néhány 

ötlet: közösségi kertek, környezeti nevelés, zöld körök, stb. 

* A belső terek lehetnek oktatási intézményekben, más közintézményekben vagy más hasonló 

helyiségekben. A projekt időtartama alatt kötelező, hogy ezeket a tereket a közösség egy 

nyilvános hozzáférési naptár alapján használhassa. 

✔ A tanulók és a tanárok digitális készségeinek fejlesztése érdekes munkaprogramok révén. 

✔ STEAM oktatási tevékenységek, amelyek ösztönzik a gyermekek és fiatalok szenvedélyét a 

tudomány, a technológia, a mérnöki tudományok, a művészet és a matematika területén (pl. 

robotika, elektronika, digitális művészet stb.); 

✔ Kulturális és művészeti tevékenységek, amelyek kreatív közösségi kezdeményezéseken 

keresztül ösztönzik a gyermekek és fiatalok szenvedélyét; 

 

2. KÖRNYEZET 

✔ Az oktatási intézmények energiafogyasztásának csökkentését célzó projektek; 

✔ A környezetbarát közlekedést elősegítő projektek; 

✔ Interaktív környezetvédelmi és környezeti nevelési projektek kidolgozása, amelyek 

segítségével a régió lakói jobban megismerhetik Csíkszereda növény- és állatvilágát; 

✔ Olyan programok, amelyek ösztönzik a környezeti problémák megoldásában való részvételt; 

✔  A városi közterületeket fejlesztő tevékenységek (folyóparti/tóparti terek, egyéb közösségi 

terek a városrészekben, a nyilvánosság által használható közterületek vagy zárt területek olyan 

oktatási vagy egyéb közintézmények közelében, amelyekhez a nyilvánosság jelenleg nem fér 

hozzá). 
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✔ Olyan felelős magatartásmódok bevezetése, amelyek hozzájárulnak a hulladékcsökkentéshez 

(nulla hulladék elvek); 

✔ Zöldterületek létrehozása vagy átalakítása, ha olyan projektek kísérik, amelyek bevonják a 

közösséget és oktatási tevékenységeket tartalmaznak; 

✔ Felnőttek vagy gyermekek készségeinek fejlesztése különböző kertek (városi, fűszernövény-, 

zöldségeskertek stb.), kísérleti zöldterületek, speciális komposztáló terek kialakítására és 

fenntartására; 

 

PÉLDÁK OLYAN PROJEKTEKRE, AMELYEK NEM támogathatóak a jelen alap keretében (a lista csak 

iránymutató, nem teljes): 

 

🗙 Az iskolák/könyvtárak/egyéb közösségi terek felszerelését/technológiával való felszerelését 

célzó projektek, amelyeket nem kísér a használatukra vonatkozó képzési program és a tanultak 

gyakorlati alkalmazásának nyomon követése; 

🗙 Kizárólag digitális platformok vagy elméleti oktatási programok fejlesztését szolgáló projektek; 

🗙 Nem formális tanulási tevékenységek, amelyek zárt csoportoknak szólnak, és nem teszik lehetővé a 

közösség többi tagja számára a nyílt hozzáférést; 

🗙 Konferenciák, szemináriumok és pedagógiai műhelyek, amelyek nem követik aktívan a tanultak 

későbbi alkalmazását; 

🗙 Telephelyek egyszeri zöldítése, amelyet nem kísér nyilvános oktatási program .… 

 

 

KI PÁLYÁZHAT? 

Pályázatot politikamentes egyesületek, kezdeményező csoportok adhatnak le, Csíkszereda területén 

megvalósításra kerülő programokra. 

Kiemelten bátorítjuk a Csíkszeredában élő, dolgozó pályázókat, de szívesen látjuk a megye területéről 

érkező pályázókat is, akik helyi partnerségeket építettek ki, és aktívan részt vállalnak a csíkszeredai 

közösségben. 

Nem pályázhatnak a LIDL Románia vagy a társult szervezetek alkalmazottai, továbbá azok első és 

másodfokú családtagjai (LIDL Románia alkalmazottainak gyerekei, szülei, testvérei, férj/feleség).  

 

Melyek az elszámolható költségtípusok? 

A lista tájékoztató jellegű, a kiadásoknak közvetlenül a tevékenységek végrehajtásához kell 

kapcsolódniuk: 
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✔ A programmal kapcsolatos kommunikációs költségek. Közösségi média és offline 

(fényképészeti/videó szolgáltatások, kommunikációs anyagok elkészítése, stb.). Legkevesebb 

10% a projekt költségvetéséből. 

✔ Humánerőforrás-kiadások (koordináció, projektmenedzsment, szakértők stb.). A projekt 

teljes értékének legfeljebb 50%-a lehet ez a költségtétel.  

✔ A projekt végrehajtásához szükséges berendezések, technológiák, licencek, anyagok 

beszerzése; 

✔ Tanterem, laboratórium, hallgatói munkaterület korszerűsítésének költségei; 

✔ A projekt végrehajtásához közvetlenül szükséges kiadásokon kívüli egyéb, jól indokolt 

kiadások. 

A laboratóriumok, könyvtárak vagy egyéb oktatási helyiségek felszerelésének, technológiáinak és 

tananyagainak beszerzésére fordított kiadások csak akkor támogathatók, ha a projekt fő oktatási 

komponenséhez indokoltak. (Lásd a mellékelt költségvetési mintát a kapcsolódó költségvetési 

tételekkel.) 

 

Milyen költségtételek nem elszámolhatóak?  

✖ Költségek, amelyek kizárólag digitális felületek létrehozását célozzák; 

✖ Konferencia, szeminárium, pedagógus műhelyek szervezésének költségei, amelyek nem 

követik aktívan a tanultak későbbi felhasználását; 

✖ Költségek, amelyek egy terület pontszerű megtisztítását célozzák meg, de nem kíséri azt a 

lakosságot nevelő program; 

✖ Az iskolák/nem kormányzati szervezetek felszerelésének/technológiájának költségei a 

használatukra és a gyakorlatban tanultak nyomon követésére irányuló képzési program nélkül; 

✖ Nyomtatható promóciós anyagokra fordított kiadások olyan projektek esetében, amelyek 

szükségességét nem indokolja megalapozott érv (nagyszámú kedvezményezettet kell 

megszólítani, nehéz őket online promóciós módszerekkel megszólítani stb;)  

✖ A projekt időtartamán kívül keletkezett kiadások;  

✖ Olyan egyszeri tanulási tevékenységek költségei, amelyek nem vonják be a tanulót egy 

ismétlődő tanulási programba; 

✖ Kommunikációs, bérleti vagy közüzemi költségek; 

✖ Tantervek vagy tanítási projektek;  

✖ Ösztöndíjprogramokra vagy szociális szolgáltatásokra fordított kiadások; 

✖ Projekthez nem kapcsolódó rendezvények költségei; 

✖ Külföldi ösztöndíjak költségei a szervezet vagy a kedvezményezettek számára; 

✖ Más projektek költségei; 
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✖ Kamatok, bírságok és büntetések, hitelek és kölcsönök, lízing; 

✖ Motorral meghajtott eszközök vásárlása (pl. láncfűrész, fűkasza stb.); 

✖ Rendezvényszervezés, zöldövezetek rendezésének kiszerződtetése. 

Fontos! Csak a projekt megvalósítási időszakában keletkezett költségeket lehet elszámolni: 2022. 

október – 2023. március között, legkésőbb 2023. április 14-i végelszámolással, amennyiben szükséges, 

köztes jelentéssel. 

Előre nem látható körülmények esetén, amelyek megakadályozhatják a tevékenységek végrehajtását 

és a költségvetésnek az eredeti terv szerinti felhasználását, a menedzsment csapat a projekt 

kezdeményezőivel együtt új ütemtervet határozhat meg a projektek számára annak érdekében, hogy 

a javasolt célkitűzések teljesüljenek. 

 

KIVÁLASZTÁSI, ELBÍRÁLÁSI ÉS VISSZAJELZÉSI SZAKASZOK 

A pályázni kívánó szervezetek egy részletes tevékenységi és költségvetési beszámolót kell 

benyújtsanak, használva a rendelkezésre bocsájtott űrlapot. Az űrlap elérhető 

www.fondulpentruunviitormaibun.ro  oldalon Aplică>Ediția2022>Miercurea Ciuc útvonalon. A 

kitöltött űrlapot az https://finantare.fcmures.org címre kell elküldeni legkésőbb 2022. augusztus 24., 

16.00 óráig.  

 

A pályázati kiírás és a leadási határidő közötti időszakban a Marosszéki Közösségi Alapítvány csapata 

tanácsadási foglalkozásokat szervez a potenciális pályázók számára annak érdekében, hogy segítse a 

pályázati űrlapok megfelelő kitöltését.   

Időpontfoglalást előzetesen lehet kérni a laci@zoldszekely.ro email címen vagy a 0742-125368-as 

telefon számon.  

Bátorítjuk a pályázókat, hogy vegyenek részt a tanácsadási alkalmakon, hogy megbizonyosodjanak, 

hogy a projektötlet megfelelő, támogatható a pályázati kiírás szempontjából.  

 

 
 

Ez egy támogatási mechanizmus a szervezetek számára, hogy elképzeléseiket megvalósítható 

projektté fejlesszék, és esélyt kapjanak a támogatásra, de a részvétel ebben a szakaszban nem 

garantálja a finanszírozást. Az inkubátor szerepe az is, hogy összehozza azokat a csapatokat, akiknek 

van egy Csíkszeredához kapcsolódó jó ötletük, hogy lehetséges szinergiákat hozzon létre a 

projektjavaslatok tervezése során.  

 

Projektek inkubálása 

http://www.fondulpentruunviitormaibun.ro/
https://finantare.fcmures.org/
mailto:laci@zoldszekely.ro


                                                                                                                                                                                  
Csíkszereda   2022 

 

9 
 

Minden támogatható ötletet be kívánunk vonni az inkubátorba. Annak érdekében azonban, hogy az 
inkubátor optimális körülmények között kerüljön megszervezésre, egyszerre legfeljebb 2 projekten 
tudunk dolgozni. Az inkubátor tevékenységében való részvétel nem kötelező, a találkozókon részt 
nem vevő potenciális pályázók projektjavaslatokat nyújthatnak be, amelyek bekerülnek a kiválasztási 
folyamatba.   
 
A tevékenység az első szakaszban egy közös alkalommal zajlik minden érdeklődő számára (1. alkalom), 
majd ezt következően a felmerülő kérdések kis csoportban kerülnek megválaszolásra (2. alkalom).  
Az első szakaszban minden, a kiírás iránt érdeklődő számára együtt (1. ülés), majd a felmerülő 
kérdésektől függően kis csoportokban (2. ülés) zajlik. A kommunikáció típusáról (személyes találkozók, 
e-mail, telefon) a pályázókkal közösen döntenek. 
 

Az inkubátor tevékenységet kizárólag a Marosszéki Közösségi Alapítvány fogja irányítani, csíkszeredai 

szakemberek bevonásával.  

Az első szakasz 2022. július 21. – augusztus 15. között fog zajlani a következő témákban:  
 

1. alkalom 

Megfelel az ötletem a Jobb jövőt a közösségekben alap kiírása számára? 

A pályázati űrlap kitöltésével kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

 

2. alkalom 

Egyéni visszajelzések. Előzetes egyeztetések alapján történő megbeszélések keretében a potenciális 
pályázók feltehetik kérdéseiket a pályázati ötlet javítása érdekében. Az igények szerint ez az 
egyeztetés történhet személyesen, vagy más módszerek segítségével (telefon, e-mail). 

Az inkubálás második szakaszára 2022. október 8–15. között kerül sorra és ezen csak a zsűri által 
kiválasztott pályázatok vehetnek részt. 

 

3. alkalom 

A projekt megvalósításával kapcsolatos általános kérdések; 

Kommunikáció és népszerűsítés;  

 

4. alkalom 

Pénzügyi menedzsment és elszámolás. 

 
 

NYERTES PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA 

A nyertes projektek két szakaszban kerülnek kiválasztásra: 

Az első szakasz a pályázatok beérkezését követően zajlik, amikor formailag ellenőrzésre kerülnek a 

benyújtott pályázati űrlapok és a pályázó szervezet/projekt koordinátor. Ezt a szakaszt a Marosszéki 

Közösségi Alapítvány csapata végzi, amely megbizonyosodik, hogy a beérkezett ötletek teljesítik a 

formai, valamint a tartalmi követelményeket:  
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  Pályázati űrlap  

✔ A pályázatot a határidő lejárta előtt nyújtották be, a megfelelő űrlapot használva, és tartalmaz 

minden kért mellékletet; 

✔ Az űrlap teljes egészében kitöltésre került (abban az esetben, ha van olyan részt, amely nem 

vonatkozik az adott projektre, azt a szakaszt N/A-val kell jelölni). 

Egy pályázó legtöbb két projektötletet nyújthat be, ideális ha ezek két különböző területet, problémát 

érintenek, és az a projektötlet fog támogatásban részesülni, amely a legnagyobb pontszámot kapja, 

figyelembe véve az általános elbírálási pontszámot.  

(2) Szervezet, projekt vezető és projekt csapat: 

✔ A projektvezető legkevesebb 18 éves; 

✔ Nem pályáz, mint egy politikai szervezet, közintézmény vagy kereskedelmi egység 

képviselője. Kivételt képeznek a szociális vállalkozások; 

✔ Nem ítélték el büntető- vagy polgári peres úton, és nem áll bírósági vizsgálat alatt 

(nem)bűnösség miatt; 

✔ A pályázó valamely támogatható kategóriában található, legalább 3 képviselője van, amelyből 

egy legalább Csíkszeredában él, dolgozik vagy aktívan részt vállal a közösségben; 

✔ A projektcsapat rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges tapasztalattal: 

tevékenységek megvalósítása, kommunikáció, pénzügyi menedzsment és jelentés; 

✔ Partnerek esetében: létezik és részletesen bemutatásra került azok feladata a projekt 

keretében; 

✔ Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok vagy szövetségek), nonprofit, Romániában a 

26/2000-es rendelet szerint jogszerűen bejegyzett, közösségi csoportok (helyi civil 

szervezetek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező helyi szervezetek), a Romániában a 

tulajdonosi társulások és a társasházkezelés létrehozásáról, szervezetéről és működéséről 

szóló 196/2018-as törvény szerint jogszerűen bejegyzett tulajdonosi társulások, oktatási 

intézmények a szülői vagy tanári egyesületek vagy helyi kezdeményező csoportok révén, és 

az oktatási intézmény kedvezményezett; 

✔ Nem állnak felszámolás vagy felszámolási eljárás alatt, nem függesztették fel 

tevékenységüket, teljesítették a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeiket, és 

nincs adótartozásuk; 

✔ Nincsenek súlyos visszaéléseik a korábbi projektek végrehajtásában; 

✔ Betartják az útmutatóban szereplő feltételeket; 

✔ Függetlenek a kormánytól és más helyi, regionális vagy országos hatóságtól. (megjegyzés: a 

kedvezményezett oktatási intézményeket egyesületek vagy kezdeményező csoportok 

képviselik; 
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✔ Nem politikai pártok; 

✔ Nem közvetítőként vesznek részt; 

✔ Képesnek kell lenniük arra, hogy a projekt által érintett területen tevékenykedjenek. 

 

(3) Projektötlet: 

✔ Általános érdekű, és nem takar kereskedelmi vagy politikai jellegű tevékenységet; 

✔ Nem vesz részt olyan tevékenységekben, illetve nem támogat olyan ügyeket, amelyek etnikai, 

faji, nemi, szexuális irányultság, vallás, fizikai vagy szellemi képességek, illetve egy vagy több 

társadalmi vagy gazdasági kategóriához tartozás alapján előítéletesek vagy diszkriminatívak; 

✔ A projekttevékenységek illeszkednek az alap általános célkitűzéseihez, értékeihez és 

érdeklődési köréhez; 

✔ Minden tevékenység Csíkszereda területén kerül megrendezésre; 

✔ Lehetővé teszi a közösség tagjainak aktív részvételét a projekt fejlesztésében, 

végrehajtásában vagy felhasználásában; 

✔ A projekt innovatív megközelítést javasol a közösség egyértelműen azonosított 

szükségleteinek kielégítésére. 

 

A második kiválasztási szakasz:  

A végső kiválasztást/döntést egy külön erre a célra létrehozott zsűri hozza meg az ezen útmutatóban 

szereplő értékelési táblázat alapján.  

A zsűri azokat a projektötleteket választja ki, amelyek a leginkább életképesek és legnagyobb hatásuk 

van.   

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a fent leírt kiválasztási kritériumok és a projekteknek a 

program célja szempontjából való relevanciája alapján a zsűrizési szakaszba jutó pályázatok közül 

néhányat vagy egyet sem válasszon ki.  A zsűri döntése végleges és megkérdőjelezhetetlen.  

A pályázatok elbírálását követően a nyertes és a sikertelen projektek koordinátorai is külön-külön e-

mailben kapnak értesítést. Nem áll módunkban részletes visszajelzést adni azoknak a pályázóknak, 

akiknek a projektjét nem fogadták el támogatásra. 

A Marosszéki Közösségi Alapítvány a zsűri tagjainak javaslata alapján javításokat vagy módosításokat 

javasolhat a támogatandó nyertes projekthez, amelyeket a pályázóval közösen hagynak jóvá. A 

támogatottnak szigorúan be kell tartania a projekt cselekvési tervét és a jóváhagyott költségvetést, 

vagy ha változásokra kerül sor, azokat előzetesen jóváhagyásra be kell nyújtania. 

A kiválasztási folyamat részeként a Marosszéki Közösségi Alapítvány a pályázati űrlapok kitöltése előtt 

vagy után kérhet különböző dokumentumokat (nem kizárólag): a szervezet alapszabálya, mérleg, a 

projektben részt vevő csapattagok önéletrajza, a projekt keretében nyújtott szolgáltatások 

akkreditációját igazoló dokumentumok (adott esetben), aláírt partnerségi megállapodások (adott 

esetben), dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a pályázó dokumentumait aláíró személy erre 

jogosult, erkölcsi bizonyítvány. 
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A Marosszéki Közösségi Alapítvány fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja azt a döntést, 

amellyel egy projektet kiválasztottnak vagy nyertesnek nyilvánítottak, ha a pályázóról 

bebizonyosodik, hogy nem felel meg a jelen Útmutató bármely rendelkezésének, amely a Jobb jövőt 

a közösségekben alap szabályzatának minősül. 

Az elbírálási szakasz végén a nyertes projektek listája közzé tevődik a Jobb jövőt a közösségekben 

alap honlapján (www.fondulpentruunviitormaibun.ro), valamint a Marosszéki Közösségi 

Alapítvány honlapján és az általa kezelt közösségi média oldalakon.  

 

A PROJEKTEK KIÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

     A projekt hatása

Aktualitás: A projekt egyértelműen azonosított helyi szükségletre válaszol, és a közösség egy lényeges 

problémáját oldja meg az oktatás és/vagy a környezetvédelem területén; 

Mérhető eredmények: A projekt a szükségleteknek megfelelő számú kedvezményezettet ér el; 

Látható hozzájárulás a változáshoz: A projekt bemutatása ismerteti, hogy a kezdeményezés milyen 

mértékű változást és javulást eredményez a megcélzott tevékenységekben; a beavatkozás hosszú 

távú változásokat és fenntartható megoldásokat eredményez. 

 

 

2. A projekt bemutatása és managementje 

Következetesség: A projekt bemutatása igazolja a csapattagok részvételét a tevékenységekben; 

Módszertan: A tevékenységek és az ütemterv világosan van leírva, a végrehajtás világosan 

bemutatásra kerül, a projekt a leírt célkitűzések és a várt változások eléréséhez vezet; 

Hatékonyság: A pénzügyi források ésszerűen vannak elosztva, a költségvetés reális, részletes és a 

javasolt eredmények elérését lehetővé teszi; 

Kommunikáció: A projekt népszerűsítésére online és offline tevékenységeket irányoztak elő, és 

ezekre forrásokat különítettek el (Facebook-hirdetések, fotó/videó szolgáltatások). 

 

3. A projekt fenntarthatósága 

Közösség bevonása: A közösség/célcsoport aktívan részt vesz a tevékenységek megvalósításában; a 

projekt célkitűzései révén hozzájárul a helyi közösség számos szereplőjének a bevonásához; 

Átvihetőség és méretezhetőség: A projekt könnyen átvihető, megismételhető, sokoldalú, és 

lehetőség van nagyobb vagy földrajzilag szélesebb körű közösségek bevonására is;  

Összeegyeztethetőség a projekt céljával: A közösségen belüli viselkedés és attitűdök fejlesztésének 

lehetősége; A projekt célja, hogy a közösség tagjai számára kellemesebbé tegye az együttélést, és 

ösztönözze részvételüket a közösségben azonosított problémák megoldásában.  

 

 

 

http://www.fondulpentruunviitormaibun.ro/
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4. A pályázó szervezet kapacitása a projekt végrehajtására 

A projektcsapat tapasztalata: A projektvezető és a projekt végrehajtásában, nyomonkövetésében 

részt vevők tapasztalata és szakértelme releváns, akár szakmai képesítés, akár a területtel vagy a 

célcsoporttal kapcsolatos tapasztalat révén. A szervezet/célcsoport megfelelő tapasztalattal 

rendelkezik a kiválasztott kedvezményezettekkel való együttműködésben.  

A humánerőforrás biztosítása: A projektcsapat képes a projekt minden szakaszát végrehajtani: a 

projekt megvalósítása, kiértékelése, a költségvetés kezelése, kommunikáció. 

Hozzájárulás a projekthez: a projektcsapat képes további finanszírozási forrásokat találni, akár 

önkéntes emberi erőforrások vagy tárgyi eszközök ingyenes rendelkezésre bocsátása révén. 

 

5. Innovációs tényező 

Innovatív: olyan projekteket keresünk, amelyek "megtörik a jeget", amelyek merészek, ambíciózusok, 

láthatóak a közösségben, új megoldásokat javasolnak, amelyek más közösségi vagy országos szintű 

csoportok által is megismételhetők. A projekteknek elég bátornak kell lenniük ahhoz, hogy a 

nyilvánosság napirendjére kerüljenek, hogy a közösség figyelmének középpontjába kerüljenek, hogy 

modellként szolgálhassanak a hasonló kezdeményezések számára.  

 

PROJEKTEK ELBÍRÁLÁSA 

 

A pályázatokat elbíráló bizottság az Alap szakterületeinek szakértőiből, a csíkszeredai közösséghez 

kötődő szakemberekből, a finanszírozó és a Marosszéki Közösségi Alapítvány képviselőiből áll. A zsűri 

összetétele a program honlapján kerül bemutatásra. 

A projektek értékelése során minden zsűritag 0 és 5 pont közötti pontszámot ad az egyes értékelési 

szempontokra az alábbiak szerint:  

- A projekt hatása – 5 pont;

- A projekt bemutatása és managementje – 5 pont;

- A projekt fenntarthatósága – 5 pont;

- A pályázó kapacitása a projekt végrehajtására – 5 pont;

- Innováció – 5 pont.

Ezért a maximális pontszám, amelyet egy projekt a bírálóbizottság egyetlen tagjától kaphat az összes 

értékelési kritériumnak való megfelelésért, 25 pont. 

 

A PROJEKT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

 

A pályázatot a következő dokumentumok kitöltésével és benyújtásával történik az online platformon 

(https://finantare.fcmures.org/): 

1. Jelentkezési lap; 

2. A projekt költségvetése;  
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A pályázó 24 órán belül visszaigazolást kap a pályázat regisztrációjáról. Ha nem kap visszaigazolást, 

kérjük, értesítsen bennünket az info@fcmures.org e-mail címen, vagy hívjon a 0742-125368-as 

telefonszámon.  

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keresse: 

Csonta László, projektmenedzser 

 

e-mail: laci@zoldszekely.ro  

telefon: 0742-125368  

Sok sikert! 

A projektcsapat 
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 A JOBB JÖVŐT A KÖZÖSSÉGEKBEN ALAP PARTNEREI 

A Jobb jövőt a közösségekben alap a Lidl Románia által finanszírozott program, amelyet országos 

szinten a Közösségi Alapítványok Szövetsége koordinál, helyi szinten pedig a Marosszéki Közösségi 

Alapítvány. 

  

 

 

A Neckarsulm székhelyű Schwarz csoporthoz tartozó Lidl Európa egyik vezető élelmiszer-

kiskereskedelmi vállalata. A Lidl a világ 32 országában van jelen, és jelenleg mintegy 11 200 üzletet 

és több mint 200 logisztikai központot üzemeltet a világ 29 országában. A Lidl egy intelligens 

áruház, amely a legjobb minőségű termékeket kínálja a vásárlóknak a legjobb áron. Az üzletek, a 

logisztikai központok és a központok működése mögött az egyszerűség és a hatékonyság áll. A 

szabványosított folyamatok tervezését és felépítését a neckarsulmi székhelyű Lidl Stiftung 

biztosítja. A Lidl minden tevékenységi területén az emberekkel, a társadalommal és a környezettel 

szemben felelősségteljesen cselekvő vállalat. A Lidl számára a fenntarthatóság az a mód, ahogyan 

minden nap teljesíti a minőségre vonatkozó ígéretét. 

Romániai Közösségi Alapítványok Szövetsége 

A Romániai Közösségi Alapítványok Szövetsége képviseli az országban működő közösségi 

alapítványok érdekeit, és a különböző helyi szereplők bevonásával hozzájárul a tudatos, 

nagylelkű, befogadó és fenntartható közösségek építéséhez, amelyek képesek együtt 

fejlődni. A szövetség 16 közösségi alapítványt támogat, amelyek összesen több mint 7000 

projektet és 30 millió lej értékű közösségi beruházást valósítanak meg.  

További részletekért látogasson el a www.ffcr.ro weboldalra.    

 

A Marosszéki Közösségi Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon elsősorban a Maros megyei 

lakósok életminőségének a javításához. Az alapítvány alapjait egy kilenc fiatalból álló 

csoport fektette le, akik együtt akartak sikereket elérni abban, hogy a város vállalkozásait, 

lakosságát és fiataljait bevonják közösségük fejlesztésébe. 

 Bővebb információkért keresse fel: https://www.fcmures.org 

 

http://www.ffcr.ro/

