Rózsásabb Szőregért Kezdeményezés
Pályázati felhívás 2021.

Szeged Megyei Jogú Város Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzata és a Magyar
Rózsatermesztők Egyesülete (a továbbiakban: Kezdeményezők) pályázatot hirdetnek az
alábbiak szerint:

1. A pályázat célja
A Kezdeményezők célja, hogy a városrészről elnevezett hungarikum, a szőregi rózsatő minél
hangsúlyosabban jelen legyen a településrészi ingatlanok előkertjeiben.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre
A Rózsásabb Szőregért Kezdeményezésben azok a szőregi (6771-es irányítószámú) bejelentett
lakcímmel és ingatlannal rendelkező magánszemélyek (továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt,
akik vállalják, hogy a pályázat keretében kapott rózsatöveket ingatlanjuk előkertjében saját
költségükön elültetik és gondozzák azokat.

3. Igényelhető támogatás
A Kezdeményezők ingatlanonként 5 db szőregi rózsatövet biztosítanak, valamint ültetési és
gondozási tanácsokkal látják el a Pályázókat.

4. Rendelkezésre álló keret
A 2021-es őszi, első fordulóban 100 ingatlan számára biztosít a Kezdeményezés rózsatöveket.
További igény esetén a Kezdeményezők újabb kiírást tesznek közzé.

5. A pályázat benyújtásának formája, elbírálásának szempontjai
A támogatásra előzetes pályázat benyújtása nem szükséges. A Kezdeményezők a rózsatöveket

2021. november 10-én 16.00-18.00 óra között a szőregi Hősök terén
osztják ki. A Pályázók érkezési sorrendben, nyilatkozat kitöltése után azonnal átvehetik a
rózsatöveket.

Amennyiben a rendelkezésre álló keret kimerülne, az adatlapot kitöltők regisztrálásra
kerülnek és az újabb pályázati felhíváskor automatikusan értesítést kapnak.

6. Adatvédelmi hozzájárulás
A Pályázó hozzájárul személyes adatai és a pályázatával kapcsolatos adatok (a továbbiakban:
adatok) Szeged MJV Önkormányzata és Szervezeti Egységei, valamint a Magyar
Rózsatermesztők Egyesülete által történő kezeléséhez a benyújtásra kerülő pályázat rögzítése,
elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján
meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének a Kiírók által történő nyomon
követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a Kiírók
jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése,
valamint a kapcsolattartás céljából.
A Pályázó hozzájárul továbbá, hogy a Kiírók által kezelt adatokhoz a pályázat megvalósítása
során a Kiírók által későbbiekben meghatározott adatfeldolgozó(k) (pl.: fuvarozó)
kapcsolattartás céljából hozzáférjen(ek).
A Kiírók a benyújtott pályázatokat 1 évig tárolják amennyiben jogszabályi vagy követelési
körülmény nem áll fenn.
A Pályázó hozzájárul továbbá, hogy a Kiírók a pályázatban megjelölt ingatlan előkertjéről
készült fotót az érintett ingatlan címével együtt, térbeni és időbeni korlátozás nélkül
felhasználják a Kezdeményezés, a szőregi rózsatő, valamint Szőreg népszerűsítése céljából.

Rózsásabb Szőregért Kezdeményezés
Pályázati adatlap 2021

1. Pályázó adatai
Név:

Lakcím:

Telefonszám:

Email cím:

2. Érintett ingatlan
Címe:

3. Nyilatkozatok
Kérjük a nyilatkozat egyes pontjai előtt lévő négyzetben két egymást metsző vonallal jelezni egyetértését.

 Átolvastam és elfogadom a kiírásban foglalt Adatvédelmi hozzájárulást
 Tudomásul veszem, hogy a pályázat keretében ingatlanonként 5 db rózsatő kerül biztosításra.
Az elnyert támogatás készpénzre, egyéb szolgáltatásra nem váltható, a Kiírók számlát nem
fogadnak be.
 Vállalom, hogy a pályázat keretében elnyert rózsatöveket a fent megjelölt ingatan elé saját
költségemen kiültetem, azok folyamatos gondozásáról gondoskodom.
 Tájékoztatást kérek a Magyar Rózsatermesztők Egyesülete, Szeged MJV Szeged-Szőreg
Településrészi Önkormányzata és Avramov András önkormányzati képviselő jövőbeni
eseményeiről, kezdeményezéseiről.

Dátum:

Szeged, 2021. november 10.

Aláírás:

