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MME - Madárbarát település pályázat

MME - Madárbarát település pályázat

Tisztelt Pályázó! Az űrlap hiánytalan kitöltésével tud jelentkezni a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület által kiírt "Madárbarát település mintaprojekt" elnevezésű
pályázatra. A pályázat beküldési határideje 2022.06.10.
*Kötelező

1.

E-mail *

2.

Kérjük mutassa be röviden a települést, különös tekintettel az elhelyezkedésre, *
méretre, lakosságszámra, adóerőképességre. Amennyiben van madarakhoz
kapcsolódó közismert hagyománya a településnek, kérjük tegyen róla említést!
(500 karakter)

3.

Miért pályázik a település a jelenlegi kiírásra, hogyan illeszkedne a Madárbarát
település minta projekt a település mindennapi életébe. (max. 500 karakter)

https://docs.google.com/forms/d/1BIuRdOFeZGQ6ApMfOuD-KIPI93E30Ua0ge5j9CVT4k0/edit

*
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4.

MME - Madárbarát település pályázat

A település mintaprojektre kijelölt részének bemutatása szövegesen. (max. 800 *
karakter)
Kérjük, a kiírásnak megfelelően olyan területet válasszanak, ahol az élővilág is megtalálja életfeltételeit
(közpark, vízpart, forgalmas létesítmény kertje), azonban a lakosság is rendszeresen használja,
környezeti nevelésre is alkalmas (odútelep takarítás, költési szezonban ellenőrzés stb), ezáltal ők is
tudomást szerezhetnek a madarak védelmét szolgáló eszközökről.

5.

A település mintaprojektre kijelölt részének bemutatása térkép/térképek
alapján.

*

Kérjük, képként töltsék fel a megfelelő térképeket úgy, hogy jól beazonosítható legyen. (Távolibb, közelibb
térképkivágatok). 5 db kép vagy pdf dokumentum feltöltésére van lehetőség összesen max. 1 GB
méretben.

Elküldött fájlok:

Mivel a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a település
rövid és hosszú távú tervei között szerepel - a jelen
pályázat határain túl is - madár- és természetbarát
beavatkozások lebonyolítása, ebben a szakaszban lesz
lehetőségük ezek bővebb kifejtésére.
6.

Kérjük, hagyja üresen
az egyes válaszokat,
amennyiben nem
végeznek ilyen
tevékenységet.

Alkalmazza már vagy tervezi a település a fa- és bokorkivágások megfelelő
időzítését? (Max. 1000 karakter)

*

Kérjük, röviden fejtse ki, hogy milyen szabályzat van érvényben vagy milyen tervezett szabályokat
kívánnak életbe léptetni, mikori kezdéssel vagy hagyja üresen, amennyiben ilyet nem terveznek.

https://docs.google.com/forms/d/1BIuRdOFeZGQ6ApMfOuD-KIPI93E30Ua0ge5j9CVT4k0/edit
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7.

MME - Madárbarát település pályázat

Alkalmazza már vagy tervezi a település a fecske- és denevérbarát
épületfelújítások bevezetését? (Max. 1000 karakter)

*

Kérjük, röviden fejtse ki, hogy milyen szabályzat van érvényben vagy milyen tervezett szabályokat
kívánnak életbe léptetni, mikori kezdéssel vagy hagyja üresen, amennyiben ilyet nem terveznek.

8.

Alkalmazza már vagy tervezi a település méhlegelők létesítését vagy a zöld
felületek egyéb madár- és rovarbarát módon történő kezelését? (Max. 1000
karakter)
Kérjük, röviden fejtse ki, hogy milyen szabályzat van érvényben vagy milyen tervezett szabályokat
kívánnak életbe léptetni, mikori kezdéssel vagy hagyja üresen, amennyiben ilyet nem terveznek.

9.

Alkalmazza már vagy tervezi a település a biológiai szúnyogírtás bevezetését?
(Max. 1000 karakter)

*

Kérjük, röviden fejtse ki, hogy milyen szabályzat van érvényben vagy milyen tervezett szabályokat
kívánnak életbe léptetni, mikori kezdéssel vagy hagyja üresen, amennyiben ilyet nem terveznek.

https://docs.google.com/forms/d/1BIuRdOFeZGQ6ApMfOuD-KIPI93E30Ua0ge5j9CVT4k0/edit
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10.
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Van már vagy tervezi a település környezeti nevelési program megvalósítását? *
Pl. Madarász Ovi/Suli , vagy Zöld Óvoda/Iskola program, stb. (Max. 500
karakter)
Kérjük, röviden fejtse ki, milyen programok vannak, vagy hagyja üresen, amennyiben nem terveznek ilyet.

11.

Van rendszeres együttműködése a településnek a területileg illetékes nemzeti *
park igazgatóságokkal és/vagy természetvédelmi szervezetekkel? (Max. 500
karakter)
Kérjük, fejtsék ki, hogy mely szervezetekkel és milyen jellegű együttműködés van, ha nincs, hagyják
üresen.

12.

Van-e a településnek, vagy a közeljövőben tervezik-e elkészíteni a település
természetvédelmi, és/vagy biodiverzitási stratégiáját? (Max. 1000 karakter)

*

Kérjük, fejtsék ki röviden, hogy mit tartalmaz a stratégia, vagy mi a tervezett stratégia! Ha nincs, kérjük,
hagyják üresen!

https://docs.google.com/forms/d/1BIuRdOFeZGQ6ApMfOuD-KIPI93E30Ua0ge5j9CVT4k0/edit
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13.

MME - Madárbarát település pályázat

Van a településhez tartozó helyi jelentőségű védett természeti terület vagy
folyamatban lévő védetté nyilvánítási eljárás? Kérjük, írja bele a pályázatba a
terület nevét. (Max. 500 karakter)

*

Kérjük hagyja üresen, ha nincs ilyen!

14.

Rendelkezik a település bármilyen természet- vagy környezetvédelmi
rendelettel? (Max. 1000 karakter)

*

Kérjük, röviden fejtse ki, hogy ez mit tartalmaz, vagy hagyja üresen, ha nincs ilyen!

15.

Tud a település vállalást tenni, hogy saját forrással/eszközzel kiegészíti a jelen
pályázatot? Ha igen, kérjük, tűntesse fel, hogy milyen kiegészítést vállal. (Max.
500 karakter)

Nyilatkozatok

https://docs.google.com/forms/d/1BIuRdOFeZGQ6ApMfOuD-KIPI93E30Ua0ge5j9CVT4k0/edit
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16.

MME - Madárbarát település pályázat

Igazolom, hogy a településen, vagy nagyobb település esetén a mintaprojektre *
kijelölt területen vagy annak közelében még nincsenek madárvédelmi
eszközök kihelyezve (ódúk, odútelepek), kivételt képez ez alól a gólyakosarak,
és gólyafészek magasítók.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igazolom
Nem tud a település eleget tenni ennek a feltételnek

17.

A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatban kapott
eszközöket elszállítja az MME telephelyéről vagy az eszközök gyártásának
helyszínéről és saját hatáskörben, de az MME szakmai támogatásával az
eszközöket a pályázatban megjelölt területre kihelyezi 1 hónapon belül.

*

Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Vállalja a település a szállítást
Nem tudja a település vállalni az elszállítást

18.

A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat során kapott
eszközöket a 2 éves pályázati periódus után 5 évig működteti és karbantartja
(2024 – 2029). Ebbe bele tartozik az etetők december 1. – március 31. közötti
időszakban történő működtetése, és az odúk takarítása is.

*

Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem

https://docs.google.com/forms/d/1BIuRdOFeZGQ6ApMfOuD-KIPI93E30Ua0ge5j9CVT4k0/edit
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19.
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A pályázó vállalja, hogy a projekt eredményeiről a pályázat keretében
beszámol. A beszámolót az MME felhasználhatja a pályázat népszerűsítése
érdekében a kommunikációs csatornáin

*

Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem

20.

Az önkormányzatnál a programért felelős személy neve, elérhetősége: *

21.

A pályázat benyújtásával elfogadom a pályázati kiírásban szereplő feltételeket. *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem

22.

A pályázat benyújtásával elfogadom, hogy az MME a kommunikációs felületein *
(honlaphír, facebook, instagram, hírlevél) hirdetheti a mintaprojekttel
kapcsolatos eredményeket, híreket.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1BIuRdOFeZGQ6ApMfOuD-KIPI93E30Ua0ge5j9CVT4k0/edit
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