Pályázati felhívás
Takarékossági versenyt hirdet a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Fejér megyei középfokú oktatási intézmények részére. A
legötletesebb programmal a legtöbbet takarékoskodó intézmény negyed
millió forint értékű sportszercsomagot kap ajándékba.
A verseny célja, hogy felhívja a Fejér megyei középfokú oktatási intézmények
tanárainak, diákjainak figyelmét a fenntarthatósággal kapcsolatos gyakorlati
tettek fontosságára, példát és pozitív gyakorlatot mutasson az ilyen irányú
törekvésekre, lehetőségekre.
A verseny lényege: A középiskoláknak 1 hónapos pályázati időszakban saját
áram- és vízfogyasztásukat kell mérni, a hulladék mértékét figyelni (az első 2
hétben). A második 2 hétben mérséklésre kell törekedni a villamos energia és a
vízfogyasztás során, továbbá a hulladékgyűjtésben-kezelésben és hasznosításban
is fontos a takarékosságot tanúsító magatartás igazolása.
Pályázók köre:
Fejér megyei illetőségű középfokú oktatási intézmények, ezen belül gimnáziumok,
szakközépiskolák, szakiskolák.
A verseny mérföldkövei
Nevezési határidő: 2014. március 13. csütörtök 16,00 óra
Nevezési lehetőségek:
- e-mailben a gazdasaghaza@fmkik.hu címen
- 2014. március 10. 8.00-tól online nevezés útján a következő linken:
http://www.gazdasaghaza.hu/diakoknak-oktatoknak/takarekossagiverseny
- személyesen a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság
Háza épületében (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. címre
eljuttatva).
Nevezéshez benyújtandó dokumentumok:
o kitöltött nevezési lap (melyen szerepeltetni kell a nevezés
időpontjában aktuális óraállásokat)
o foto dokumentáció a mérőóra állásokról (víz, villany)
Nevezések visszaigazolása a pályázóknak: 2014. március 14.

A takarékossági verseny indítása: 2014. március 17.
Mérési időszakok:
„Normál időszak”
2014. március 17-30-ig: áram-és vízfogyasztást mérő órák mérési időszaka, a
fogyasztás regisztrálása, hulladékkezelés állapotának rögzítése. A mérési időszak
indulásakor, azaz 2014. március 17-én, a pályázóknak rögzíteniük kell az induló
óraállásokat. E kéthetes időszakban fotó dokumentáció készítése (minimum heti
3 alkalommal), mely által nyomon követhetők és igazolhatók a mérési időszak
adatai és eredményei.
Az első, „normál időszak” záró óraállását, 2014. március 31-én kell leolvasni és
dokumentálni, a fentiek szerint. Ez az óraállás jelenti egyben a második, ún.
„takarékossági időszak” induló óraállását is. E két időpont közötti fogyasztási
mennyiség lesz a meghatározó, amelyhez képest csökkenteni kell a versenyben
résztvevő intézményeknek az energiafogyasztást az elkövetkezendő 2 hétben
(takarékossági időszak). A pályázónak rögzítenie kell, milyen módon gyűjti és
kezeli az intézményben keletkezett hulladékot.
A fent jelzett adatokat a nevezési laphoz hasonlóan a projekt honlapjáról
(www.gazdasaghaza.hu) letölthető „Takarékossági pályázati sablon” elnevezésű
dokumentumban, vagy a pályázat online elérhető regisztrációs felületén
szükséges rögzíteni (minimum heti 3 alkalommal, mellékelve a megadott adatok
fotó dokumentációs igazolását).
Javasoljuk, hogy a normál mérés időszakában, a pályázó - a tapasztalatok
alapján - készítsen egy, a takarékossági időszakra vonatkozó tervet, koncepciót,
mely bár nem kötelező része a pályázatnak, de a feladat sikeres megvalósítását
támogathatja.
„Takarékossági időszak”
2014. március 31-április 13-ig:
Ezen időszak lényege, hogy a normál, első két hetes mérési időszakban rögzített
fogyasztást, a takarékossági időszakban az intézmény csökkentse. Cél a
felhasznált energia, víz mértékének csökkentése, valamint a hulladékgyűjtésben,
kezelésben, hasznosításban bekövetkezett pozitív változások megvalósítása.
Például:
 hulladékfeldolgozás a rajz-, és technikai jellegű órákon
 világítótestek lekapcsolása az indokolatlan helyzetekben
 esővíz összegyűjtése és az iskola növényeinek esővízzel való locsolása
 illetve bármilyen egyéb egyéni ötlet.

Az iskolák a verseny egy hónapja alatt a megadott takarékossági pályázati
sablonban vezetik az energiafogyasztást, majd a takarékosság irányába tett
lépéseket és adatokat: milyen módszerekkel próbálták csökkenteni a felhasznált
energiát, a keletkezett hulladék kezelésében milyen változásokat vezettek be. A
sablon kötelező melléklete olyan fotó dokumentáció (minimum heti 3
alkalommal), melyben nyomon követhetők és igazolhatók a mérési időszak adatai
és eredményei. Célszerűnek tarjuk a napi rögzítést. A hulladékkezeléssel
kapcsolatosan a pályamunkában rögzíteni szükséges a változásokat, ezért
javasoljuk, hogy ezen időszakban, fotódokumentációt készítsenek, vázlatosan
rögzítsék a változások tényét (pl. szelektív gyűjtés bevezetése, műanyag
hulladék felhasználás technika órán, papír újrahasznosítás, esővíz hasznosítása
öntözésre stb.). A „Takarékossági pályázati sablon” elnevezésű dokumentum
letölthető a projekt honlapjáról (www.gazdasaghaza.hu), vagy a pályázat online
elérhető regisztrációs felületén is lehetőség van a kért adatok rögzítésére.
A „takarékossági időszak” záró óraállását, 2014. április 14-én, hétfőn kell
leolvasni és dokumentálni, a fentiek szerint.

Pályamunkák összeállítása
2014. április 14-30. között: a pályázó intézmények, a részadatok, fényképek
és a végrehajtott intézkedések alapján, elkészítik a végleges pályamunkát.
 A takarékossági pályázati sablon (a verseny 1 hónapja alatt mért adatokat
tartalmazza; mérőóra állások)
 Fotó dokumentáció
 Írásos beszámoló a projektről, a pályázat során tett takarékossági
intézkedésekről, módszerekről, eredményekről. A beszámolóban kérjük
kifejteni, hogy az intézmény a pályázat során bevezetett energiatakarékossági intézkedések nyomán milyen következtetéseket vont le,
milyen mindennapokban hasznosítható tapasztalatokat szerzett, milyen
energiatakarékos módszereket alkalmaz az intézményben hosszú távon, s
ezeket hogyan és népszerűsíti az intézmény diákjai és pedagógusai
körében.
Pályázatok beadási, ill. beküldési határideje: 2014. április 30. 16. 00 óra
Értékelés:
Az értékelés szempontjait a projekt honlapján: www.gazdasaghaza.hu tesszük
közzé.
A pályamunkákat független szakmai zsűri értékeli a közétett szempontrendszer
alapján.

Díjazás:
A vizsgált időszak alatt az önmagához képest legtöbbet takarékoskodó és a
hulladékkal példaértékűen gazdálkodó intézmény 250.000 forint értékű
sportszercsomagot kap ajándékba.
Minden intézmény takarékoskodási
teljesítménye kizárólag az intézmény korábbi fogyasztásához arányosítva kerül
elbírálásra.
Eredményhirdetés, díjátadás tervezett időpontja: 2014. május 12. hétfő
10,00 óra
A pályamunkákat, a verseny eredményeit a www.gazdasaghaza.hu honlapon
közzétesszük. A díjátadás végleges időpontjáról és helyszínéről valamennyi
pályázót e-mailben és/vagy postai úton értesítjük.

Információ: www.gazdasaghaza.hu, e-mail: gazdasaghaza@fmkik.hu;
keop@fmkik.hu
Telefon: Könyves-Ruzsányi Edit, (30) 2777288

