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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
az „Okos Falu Cím” megszerzésére 

A SMART COMMUNITY 2.0 projekt konzorciuma nyílt pályázatot hirdet falvak számára az 

OKOS FALU CÍM megszerzésére. A pályázat során keressük a legjobb példákat arra 

vonatkozóan, hogy a falvak hogyan használják ki az információs és kommunikációs 

technológia (IKT) adta lehetőségeket a vidéki területek fejlesztésének előmozdítására; a 

közösségeik, hagyományaik és örökségük megőrzésére. 

A CÍMRŐL 

Az OKOS FALU CÍMET azon községek szerezhetik meg, amelyek elismerésre méltó példái a 

kulturális és természeti értékekkel rendelkező falvaknak, amelyek őrzik és népszerűsítik a 

vidéki és a közösségi élet értékeit, termékeit és életmódját, és ezzel együtt az információs és 

kommunikációs technológiák felhasználásával egyértelműen elkötelezettek az innováció és 

a fenntarthatóság iránt, gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokból egyaránt. 

A három fokozatú OKOS FALU CÍM egy minősítési és motivációs eszköz, amely elismeri a 

pályázó települések korábbi erőfeszítéseit, és motiválja őket a jövőbeli okos (smart) 

fejlesztések megvalósítására.  

A nyertes pályázók jogosultak az OKOS FALU elnevezést, és az elnyert fokozatnak megfelelő 

logót használni. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 A cím elnyerésére lehetősége van minden Nógrád megyei, 5000 fő népességet meg 

nem haladó településeknek. 

 A pályázatok benyújtására kizárólag a települési önkormányzatok jogosultak. 

A pályázaton való részvétel díjmentes. 

A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES 

 Az önkormányzat képviselője által aláírt jelentkezési lap. 

 Az önkormányzat által kitöltött és beküldött pályázati űrlap. 

 

http://www.skhu.eu/
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JELENTKEZÉS FOLYAMATA 

1) A kitöltött jelentkezési lapot a települési önkormányzat képviselője által aláírva, a 

smartcommunities2.0@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. 

2) A pályázati űrlap a jelentkezési lap beérkezését követően kerül közvetlenül a pályázó 

számára megküldésre. 

HATÁRIDŐ 

A jelentkezés a pályázat meghirdetését követően folyamatos, a települések bármikor 

jelentkezhetnek az OKOS FALU CÍM megítélésének elbírálására. 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MENETE 

A beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság bírálja el az Okos Falu Indikátorrendszer 

alapján. Az indikátorrendszer az alábbi területeket fedi le: okos gazdaság, okos környezet, 

okos kormányzás, okos életkörülmények, okos közlekedés, okos lakosság. 

Az Értékelő Bizottság döntését a cím odaítéléséről a pályázati űrlap kitöltésétől számított 60 

napon belül hozza meg. Az eredményekről az önkormányzatok tájékoztatást kapnak, illetve 

azok a www.smartcommunities.eu weboldalon is ismertetésre kerülnek. 

Amennyiben a település nem felel meg a cím követelményeinek, a szakértőkből álló Értékelő 

Bizottság tájékoztatja a községet a fejlesztést igénylő területekről. A sikertelen pályázatról 

szóló értesítést követően az adott település egy év múlva nyújthat be legközelebb pályázatot 

a cím elnyerésére. 

A CÍM ODAÍTÉLÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 

Magyarország: 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Földrajztudományi Központ, 1117 Budapest, 

Pázmány Péter sétány 1/C 

 Interindustria Tudásközpont Alapítvány, 3100 Salgótarján, Úttörők útja 6. 

Szlovákia: 

 Technical University of Košice, 04001 Košice, Letná 9 
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JELENTKEZÉSI LAP 
az „Okos Falu Cím” megszerzésére 

 

PÁLYÁZÓ TELEPÜLÉS 

TELEPÜLÉS NEVE:  

NÉPESSÉGE:  

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

POLGÁRMESTER NEVE:  

HIVATAL CÍME:  

TELEFONSZÁMA:  

E-MAIL CÍME:  

 

KAPCSOLATTARTÓ 

NEVE:  

MUNKAKÖRE/BEOSZTÁSA:  

TELEFONSZÁMA:  

E-MAIL CÍME:  

 

A pályázati kiírás feltételeit elfogadom, valamint hozzájárulok, hogy az Interindustria Tudásközpont 

Alapítvány az adatokat az „Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban” leírt módon kezelje. Az 

„Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban” leírtakat megismertem, azokkal egyetértek. 

 

Dátum: ……………………………… 

Aláírás 

 

Jelentkezési lap beküldése: 

Interindustria Tudásközpont Alapítvány 

smartcommunities2.0@gmail.com 
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