A "BUDAPEST BANK BÉKÉSCSABÁÉRT PROGRAM"
2019 ŐSZI PÁLYÁZATÁNAK NYERTESEI
Környezeti fenntarthatóság kategóriában
Nyertes pályázó neve

Támogatási cél

Megítélt
támogatás

Ákombákom Egyesület

Álmodj nagyot, valósítsd meg a kicsikkel tiszta környezet fenntartása,
környezettudatosság megalapozása a 3-7 éves
gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelően.

243 000 Ft

Freinet Pedagógiai
Alapítvány

Zöldüljünk együtt! - ehető játszókertet és
napelemes aszalót szeretnének kialakítani.

250 000 Ft

Hatvanezer Fa Egyesület

Hatvanezer fa Békéscsabán - Békéscsaba és
környezetének fásítása, élőhelyek kialakítása
ökológiai szemlélettel, erdősítéssel és a dűlők
visszaállítása révén.

1.000.000
Ft

Kölcsey Utcai
Óvodásokért Alapítvány

Az óvodáskorú gyermekek környezettudatos
magatartás formálása a fecskék védelmének
szemüvegén keresztül.

268 620 Ft

Körös Klub Természet,
Környezetvédő,
Természetbarát
Egyesület

Környezet és természetvédelmi ifjúsági tábor
Békéscsabán - az érdeklődő fiatalok elismert
szakemberek előadásain és terepi bemutatóin
keresztül ismerhetik meg azt, amit a tanórákon
tankönyvekből megtanulnak.

750 000 Ft

Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület

Környezettudatos mindennapok Békéscsabán a
Körösök Völgyében – rendezvények
szervezése, kiadványok készítése.

900.000 Ft

KÖRÖSVIDÉK
Kulturális és
Gasztronómiai
Értékeinek Megőrzéséért
Alapítvány

Mintakert létrehozása békéscsabai gyermekek
közösségfejlesztő programjának keretében.

250.000 Ft

Meseházi Alapítvány

Alkoss! Ne vásárolj! Közösségi Varroda
létrehozása.

500.000 Ft

Remonda Szabadidős,
Lovas és Sportegyesület

Öko lábnyom - Mit tehetek érte? Tábori
keretek között megismertetik az iskolás korú
gyermekekkel a fenntartható környezet
fogalmát és hogy mit tehetnek ma azért, hogy
unokáik is élvezhessék természeti értékeinket.

500.000 Ft

Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
Körösök Vidéke
Egyesület

Környezeti fenntarthatóság - avagy mit
tehetünk Bolygónk védelme érdekében?
Környezetvédelmi előadássorozat általános és
középiskolás diákok, valamint a felnőtt
lakosság számára is.

500.000 Ft

Zöld Sziget Alapítvány

Az óvódáskorú gyermekek környezettudatos
szemléletének formálása - veteményes kertek
telepítése az óvoda udvarán és Erdei Óvoda
Program.

250.000 Ft

Zöld 14 Békés-Bihor
Eurórégió Fenntartható
Fejlődéséért

Ki a legÖkOsabb? - Öko játszóház,
környezettudatos gondolkodásra nevelő
játékos foglalkozások iskolákban, óvodákban
interaktív játékokkal.

500.000 Ft

Átkarolva Egyesület

Út a zöldebb jövő felé! - Régen és ma: az
idősebb korosztály adna hasznos ötleteket,
tippeket a fiataloknak, gyakorlati példákon
keresztül bemutatva, hogy mit tehetnek a
családok a környezetük megóvásáért.

250.000 Ft

Vállalkozóvá válás vagy a vállalkozás fejlesztésének segítése kategóriában
Nyertes pályázó
neve

Támogatási cél

Megítélt
támogatás

Életfa Kulturális
Alapítvány

Ötletből vállalkozás - Célja a vállalkozói
szemléletmód, vállalkozói ismeretek fejlesztése,
valamint a folyamatszemlélet kialakítása táborokkal
és műhelymunkákkal.

988 380 Ft

Körösök Völgye
Natúrpark
Egyesület

Versenyképes vállalkozás kistermelőként is! - Helyi
termék előállítók kompetenciaalapú fejlesztése.

850 000 Ft

