A SOPRONI ERDŐKÉRT KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATA FELHÍVÁSA
1. Bemutatkozás
A Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az erdők közjóléti
funkcióival, a környezet- és természetvédelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási,
fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és a fentiekhez kötődő kutatási munkák
támogatását tűzte ki legfőbb célul. Az Alapítvány céljai között kiemelt helyen áll a Sopron környéki
erdők közjóléti szerepét szolgáló parkerdei feladatok ellátása, amely az erdei berendezések – kilátók,
pihenőhelyek, turistautak, tanösvények, történelmi emlékhelyek – kezelése és rendszeres
karbantartása által valósul meg. Ehhez szorosan kötődik a tanösvények és bemutatóhelyek létesítése,
valamint azok fenntartása. A legfontosabb a természet és az erdő megismertetése, megszerettetése
óvodás korúaktól a felnőttekig, ezért erdei iskolai tevékenység és a családi szabadidős programok
szervezése igyekszik közelebb hozni az erdőt a modern társadalomhoz. A természetbarát erdei
turizmus mellett a sportolási lehetőségek népszerűsítése is jelentős feladat. Továbbá az egészséges
emberi környezet kialakítása érdekében szükséges közfeladatok ellátásának segítése, szervezése és
megvalósítása, mint közösségi feladat kiemelt helyet foglal el az Alapítvány tevékenységeinek sorában.
2. A pályázat célja
Az Alapítvány a Soproni Egyetem hallgatói részére a 2022/2023-as tanévre pályázatot hirdet
az alábbi célok megvalósításának támogatására:
-

a hallgatók által szervezett egyetemi rendezvények támogatása,
TDK-n való részvétel és tudományos munka megvalósulásának támogatása,
az egyéni diplomamunkák elkészítésének támogatása.

3. Pályázókkal szemben támasztott feltételek
-

magyar állampolgárság,

-

aktív hallgatói státusz a 2022/2023-as tanévben,

-

rövid szakmai önéletrajz benyújtása,

-

a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet
készítsen róla, és képmását, valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint
kiadványaiban felhasználja,

-

a pályázó tanulmányai során, valamint szakmai önéletrajzában a támogatás tényét
feltünteti, a támogató nevét jól láthatóan szerepelteti.

4. Pályázat dokumentumai
-

szakmai önéletrajz és motivációs levélés (ma. 5000 karakter),

-

pályázati téma részletezése (max. 10000 karakter)

-

költségvetés.

5. Egyéb tudnivalók
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A megvalósítás határideje: megállapodás alapján.
A pályázatot elektronikusan az Alapítvány címére seka@taegrt.hu emailben kell benyújtani. Az
Alapítvány a pályázatot elnyert hallgatóval támogatási szerződést köt, amelyben a szerződést kötő
felek a következőkben lényeges feltételekben állapodnak meg:
-

a pályázó kötelezi magát a nyertes pályázatában foglaltak megvalósítására,

-

a pályázó vállalja, hogy a számára biztosított támogatáson túl az egyéb felmerülő
szükséges költségeket fedezi,

-

a pályázó részletes beszámolót vezet, amit a megvalósítást követően az Alapítvány részére
rendelkezésre bocsát. Pályázó hozzájárul a beszámoló felhasználhatóságához.

A benyújtott pályázatot az Alapítvány kuratóriuma bírálja el a beadott dokumentumok alapján. Az
elbírálás során előnyt élvez a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. gazdálkodási területén és azzal
összefüggésben megvalósuló pályázat. A bírálatkor figyelembe kell venni az Alapítvány szakmai
célkitűzéseit, a hallgató által benyújtott pályázat minőségét, az abban megfogalmazott célok és
motivációk, illetve a költségvetés realitását.

Pályázati kapcsolattartó:

Dr. Takács Viktor

+36 30 162 7770

További információ:

Szász Botond

+36 20 322 6753
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