
ÖTLET CSARNOK - ötletpályázat kiírás

A pályázatról

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt. ötletpályázatot hirdet, amely arról szól, hogyan
lehet a Csarnok negyed még jobb és barátságosabb. Várunk minden egyszerű és
nagyszerű, átgondolt ötletet, amitől kicsit jobb lesz itt lakni. A megvalósításra szánt összeg 3
millió forint, amit kis tervezéssel nagyon okosan lehet felhasználni. Minden kedves
szomszéd, lakóközösség, civil szervezet és vállalkozó pályázhat, legyen szó
kerítésfestésről, virágágyásról vagy egy vásár megszervezéséről. Lakjuk be együtt a
Csarnok negyedet!

Az ötleteket az alábbi három kategóriában várjuk:

1. Legyen még több növény!
ZÖLD CSARNOK NEGYED

A sűrűn beépített Csarnok negyedben minden zöldfelület nagyon értékes. Vannak
olyan kihasználatlan helyek, amelyek kis odafigyeléssel szebbek lehetnének. Üresen
árválkodó virágtartó? Elhagyatott virágágyás? Befuttatható kerítés vagy falfelület?
Adjon le ötletet a Csarnok negyed zöldítésére, hogy teret engedjünk a természetnek!

A Zöld Csarnok negyed kategóriában leadott ötletek megvalósításhoz szakmai
tanácsadást, eszközöket és anyagokat biztosít a Rév8.

2. Éljen a szomszédság!
SZERVEZZEN ESEMÉNYT

Unja az üres utcákat? Szeretné megismerni szomszédait? Úgy gondolja, hogy egy
közös evés hozza leginkább össze az embereket? Ruha csere-berét tartana inkább?
Köztér takarító bulit rendezne? Ebben a kategóriában várunk minden olyan Csarnok
negyedben tervezett programot, amely a szomszédságot célozza és a környékbeliek
számára vagy velük együtt valósul meg, legyen az pár órás vagy több napos.

A Programokat a pályázónak kell megterveznie és lebonyolítania, ehhez szakmai
segítséget, továbbá eszközöket és anyagokat biztosít a Rév8 a pályázó által
elkészített anyaglista alapján.

3. Kis lépésekkel egy barátságosabb negyedért!
KÖZTÉR HEKKELÉS

Túl szürke az utca, nincs pad amire le lehet ülni vagy nincs hova rakni a játékokat a
játszótéren? Kis dolgokkal is fel lehet dobni a Csarnok negyed utcáit, tereit és
parkjait! A Köztér hekkelés kategóriába tartoznak azok az ötletek, melyek egy-egy új
tárggyal vagy funkcióval teszik még jobb hellyé a negyedet.
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A Köztér hekkelés kategória ötleteinek kivitelezésben a Rév8 segítséget nyújt a
pályázónak, továbbá a szükséges eszközöket, anyagokat és szakmai tanácsadást
nyújt.

A pályázat kiírója: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (Rév8 Zrt.)

Pályázati feltételek

Ki jelentkezhet?
● 18. életévüket betöltött magánszemélyek, Csarnok negyedi lakóközösségek, VIII.

kerületi vállalkozók illetve intézmények, civil szervezetek.
● A pályázatra ötletet nem adhat le a Rév8 Zrt. alkalmazottja.

Milyen ötleteket várunk?
● Csarnok negyedi közterületeket érintő ötletek, kivéve a Fővárosi fenntartású

területeket (például Rákóczi tér, Vásár utca, József körút),
● könnyen, kis költségvetésből megvalósítható,
● a pályázó saját munkájával és a szomszédság bevonásával kivitelezhető,
● a csarnok negyediek életminőségét javító,
● egyszeri eszköz és anyagbeli támogatással megvalósítható,
● mindenki által díjmentesen igénybe vehető, gazdasági hasznot nem hozó ötletek.

A pályázat keretösszege 3 millió forint, ebből az egyes ötletekre maximum bruttó 350 000
forint fordítható. A kiválasztott ötletek megvalósításához szükséges szakmai segítséget,
eszközöket és anyagokat a Rév8 biztosítja maximum bruttó 350 000 forint értékben. A
megvalósítást önkéntes formában valósul meg, a pályázó ezért nem kap pénzbeli
támogatást.

A pályázat menete

Jelentkezés

Pályázni online, egy Google Űrlap kitöltésével lehet, mely elérhető a bitly.com/otletcsarnok
linken.  Az ötletek beküldésének határideje: 2021. november 30.

A jelentkezési űrlap kérdései:
● Pályázó(k) típusa (magánszemély, lakóközösség, civil szervezet, vállalkozó,

intézmény).
● Pályázó neve, civil szervezet vagy intézmény esetén kapcsolattartó neve.
● Pályázó email címe, civil szervezet vagy intézmény esetén kapcsolattartó email

címe.
● Ötlet kategóriája.
● Az ötlet leírása (max fél oldal terjedelem, kb. 2000 karakter).
● Személyes kötődés a Csarnok negyedhez.
● Együttműködő partnerek.
● Az ötlet megvalósításának becsült bruttó összege.
● Az ötlet megvalósításához szükséges eszközök és anyagok listája.
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Nyertes pályázatok kiválasztása
A nyertes ötletek kiválasztását megelőzően a legjobb ötletek beküldőivel személyes
találkozón beszélgetünk 2022. januárjában. A nyertes pályázatok kihirdetésének időpontja
2022. január 31.

A Rév8 fenntartja az beérkező ötletek összevonásának jogát, melyről az eredményhirdetést
megelőzően egyeztet a pályázókkal.

Konzultációs időszak
A konzultációs időszak (2022. február - március) során a nyertes ötletek megvalósításának
tervezése történik a Rév8 szakmai segítségnyújtása mellett. A pályázónak vállalnia kell a
megvalósítást, amelyről a pályázó együttműködési megállapodást köt a Rév8 Zrt-vel a
konzultációs időszak lezárásaként, legkésőbb 2022. március 31-ig. A megállapodás
tartalmazza a megvalósításhoz szükséges eszköz- és anyagigényt összesítő listát,
amelynek tételeit a Rév8 Zrt. biztosítja a pályázó számára.

Az ötletek 2022-ben valósulnak meg.

Elbírálási szempontok:
● könnyen kivitelezhető ötlet,
● helyi igényekre reagál, pályázónak erős helyi kötődése van,
● közvetlenül érintett helyiek bevonásával valósul meg,
● hosszú távon fenntartható megoldás,
● újszerűség,
● előnyben részesülnek azok, akik másokkal együttműködésben valósítják meg az

ötletet,
● a kalkulált anyaglista részletessége, pontossága.

Előnyök a Zöld Csarnok negyed kategóriában:
● biodiverzitás növelése (pl.: beporzóbarát növények),
● őshonos fajok alkalmazása,
● újrahasznosítás,
● alacsony fenntartás, törekvés hosszútávon az önfenntartásra (pl: szárazságtűrő

fajok).

Kérdése van, nem tudja hogyan kezdjen hozzá az ötlet kidolgozásához? Segítünk, írjon
nekünk az info@rev8.hu email címre!

2021.09.15.
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Melléklet

Példák ötletekre

Tolnai kert növényágyás
Egy 10,56 nm-es virágágyás elkészítése a Tolnai kertben

Eszközök és anyagok Bruttó költség

20 l trágya talajjavításhoz 900 Ft

24 db növény 48 000 Ft

Mulcs 4 000 Ft

Összesen 52 900 Ft

További szükséges eszközök:
● ásó, gereblye, kézi ásó, locsolókanna

A megvalósítás egyéb tényezői:
Az ágyás kialakítása 3 főnek 1,5 óra volt.

- 10,56 nm felásása, trágya bekeverése, föld elgereblyézése
- 24 db növény elültetése
- ágyás belocsolása közvetlenül az ültetés után.

Napi szintű locsolás az ültetés utáni hetekben.

Aszfaltfestés a Bacsó Béla utcában
Egy 200 nm-es aszfalfestés a Bacsó Béla utcában (500 nm 50%-os
fedettséggel)

Eszközök és anyagok Bruttó költség

Festék 25 000 Ft

Sprayfesték 10 000 Ft

15 főnek ecset és festékhenger. 10 000 Ft

Összesen 45 000 Ft

További szükséges eszközök:
● stencilek, műanyag vödrök a festék tárolásához

A megvalósítás egyéb tényezői:
Előkészítés

● Az aszfalt feltakarítása.
● A grafika megtervezése, látványterv készítése.
● Közterület-használati engedély igénylése.
● 15 db stencil megtervezése, elkészítése.
● Aszfaltfestő esemény meghirdetése.
● Aszfaltfestő esemény előkészítése 3 fővel 4 óra volt.

Az aszfaltfestő esemény 20 emberrel 2,5 óra volt.
● A esemény koordinálása.

Eszközök tisztítása.
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