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„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának
javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának
fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az Ökotárs Alapítvány munkáját! Adószámunk: 18062427-1-41
A „második” 1%-ot is fordíthatja a környezet védelmére! Technikai számok:
• Erdővédelem és –telepítés: 1445
• Illegális hulladéklerakók felszámolása 1517

Rendezvények
EGYMILLIÓ A KORTÁRS MŰVÉSZET ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET PÁRTFOGÓITÓL
Mintegy egymillió forint bevételt eredményezett az Ökotárs Alapítvány
árverése a Dorottya Galériában. A december végén megrendezett jótékonysági aukció bevételét az alapítvány a tájmegőrzést és -rehabilitációt,
a természet és az élővilág sokféleségét fenntartó helyi, közösségi projektek támogatására fordítja.
A „Táj – kettős előjellel” címmel meghirdetett árverésre kortárs művészek ajánlották
fel alkotásaikat, így Albert Ádám, Bak Imre, Bakos Miklós, Balogh László,
Banga Ferenc, Czapp György, Csontó Lajos, Csorba Simon László, ef
Zámbó István, Fajó János, Fehér László, fe Lugossy
László, Gaál József, Gálhidy Péter, Győri Márton, Hajdú
Kinga, Hetesi Attila, Keresztes Dóra, Kondor Attila, Kő
Virág, Lacza Márta, Lajta Gábor, Lugossy Mária, Nagy
Gabriella, Orosz István, Pasqualetti Zsófia, Péreli
Zsuzsa, Somogyi Győző, Soós Nóra, Sulyok Gabriella,
Székely Béla, Szilágyi Lenke, Vertel Andrea változatos
műfajú munkáira (grafikáira, festményeire, fotóira, illetve
kisplasztikáira) licitálhattak az érdeklődők. A legmagasabb
összegért Gaál József Nevető című alkotása kelt el.
Gaál József: Nevető
A rendezvény megnyitójában Foltányi Zsuzsa, az Ökotárs
Alapítvány igazgatója és Bordács Andrea, a Dorottya Galéria vezetője egyaránt
kiemelte, a jótékonysági árverés közönsége nem csak egy kortárs művészeti műalkotással, és e szféra támogatásának érzésével lehet gazdagabb, hanem egyúttal a hazai
természetvédő- és megőrző programokat támogatja. Az aukciót Marsó Diána vezette.
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Pályázati döntések
Több mint 165 millió forint elosztásában vesz részt közvetlen vagy közvetett módon az
év elején az Ökotárs Alapítvány. Az alábbiakban azokat a programokat mutatjuk be,
amelyek kiírásában, illetve elbírálásában az alapítvány tevékeny részt vállal.

ZÖLD TERÜLETEK 30 MILLIÓÉRT
Az Ökotárs Alapítvány a MOL-csoporttal együttműködve 2006 szeptemberében is meghirdette regionális környezetvédelmi pályázatát. A pályázat nyerteseinek listáját a két szervezet közös
sajtótájékoztatóján ismertette február 1-jén.
A korábbi sikeres együttműködésre alapozva, a MOL és az
Ökotárs Alapítvány hosszú távú szakmai munkája folytatásaként
tavaly szeptemberben közösen írta ki a Zöldövezet Programot,
melynek célja, hogy civil szervezetek és iskolák támogatásán
keresztül járuljon hozzá települések közösségi zöldterületeinek
létesítéséhez illetve megújításához.
A Programot Magyarországon, Romániában és Szlovákiában
gyakorlatilag ugyanazon feltételekkel és hasonló kereteket
meghatározva indította útjára a két szervezet, országonként 10 millió forintos
adományi kerettel. Hazánkban rendkívül élénk érdeklődés övezte a programot,
melynek beadási határidejéig több mint 200 pályázat érkezett, melyek közül 33
szervezet, illetve intézmény nyert el – 100-700 ezer forint közötti – támogatást.
Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatóhelyettese elmondta: a pályázatok értékelésére és a nyertesek kiválasztására külön szakmai bizottság alakult a
MOL, az Ökotárs, valamint külső szakértők bevonásával, így kívánták biztosítani,
hogy a környezeti és társadalmi célokat leginkább szem előtt tartó pályázatok kerüljenek kiválasztásra. A nyertesek listája elérhető a MOL és az Ökotárs Alapítvány honlapján.
A február 1-jei sajtótájékoztatón a MOL első alkalommal adta át a Zöldövezet Díjat –
és az ezzel járó pénzjutalmat – annak a pályázónak, aki a 2005. évi pályázaton, a Közösségi Faültetési Program keretében nyert összeget a leghatékonyabban használta
fel. A Zöldövezet Díjat idén a Mihálygergért Alapítvány nyerte el. A díjat a MoholyNagy Művészeti Egyetem hallgatója, Keszei István készítette.
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Új pályázatok – szerződéses megbízások
LEBONYOLÍTÁS A KVVM RÉSZÉRE
Az Ökotárs Alapítványt kérte fel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 2007. évi „Zöld forrás” programjának külső lebonyolítására.
A program keretében a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi
szervezetek három témakörben nyújthattak be pályázatot:
•

•
•

Társadalmi szerepvállalás a második Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikus akcióprogramjai célkitűzéseinek megvalósításában (keretösszeg: 29
millió Ft)
Környezeti oktatást, nevelést célzó programok megvalósítása (keretösszeg:
16,85 millió Ft)
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok
megvalósítása (keretösszeg: 50 millió Ft)

A határidőig, 2007. január 31-éig összesen 475 pályázat érkezett be a minisztériumhoz, amelyek formai ellenőrzését február elején kezdte meg az alapítvány.
ÉLŐ TISZA PROGRAM
Az Élő Tiszáért – Tisza Biodiverzitás – Program a természetkímélő ártéri
tájgazdálkodás meghonosítását kívánja elősegíteni a Tisza magyarországi
vízgyűjtő területén. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), a Globális
Környezetvédelmi Alap (GEF) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) által támogatott program 2005-2008 között valósul meg.
A program hat mintaterületen – így a Beregben, a Bodrogközben, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet környékén, a Borsodi Mezőségben, Nagykörűben és a Kis-Sárréten –
nyújt szakmai, illetve pénzügyi támogatást olyan gazdálkodási rendszerek kiépítéséhez, melyek természetes környezetünk biológiai változatosságát gyarapítják, egyben
jó megélhetést ígérnek a Tisza árterén élőknek. A 2006 végén meghirdetett
Biodiverzitás Pályázati Mikroalap, amelynek teljes összege 40 millió forint, a fenti
célok eléréséhez nyújt pénzügyi támogatást. A programot koordináló szövetség az
Ökotárs Alapítványt bízta meg ennek kezelésével. A pályázat beadási határideje 2007.
január 31-én járt le; összesen 75 szervezet pályázott a Mikroalap keretében olyan beruházások, tevékenységek támogatására, amelyek a természetkímélő ártéri tájgazdálkodás meghonosítását segítik elő.
Az Élőtisza Programról és a Biodiverzitás Pályázati Mikroalapról a program
honlapján olvashatnak további információkat.
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