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MOL Nyrt.
Zöldövezet program

A „Zöldövezet” program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a MAF Legnagyobb Hatást
Elérő Támogatói Program Kategóriában 1. helyezést ért el.

A program kezdő időpontja: 2006.

Kapcsolattartó:
Markovics Emma

A programra fordított támogatás:
 pénzben 78 500 000 forint
 önkéntes munkában 3 360 óra
 menedzsment költségben 1 fő heti 6 óra
 egyéb támogatásként szakértő bevonása a társadalmi hatás elemzése

céljából.
A program célja:
A MOL felismerte, hogy nincs környezetvédelem közösségek nélkül. A közös értékeket csak akkor tudják megóvni, ha maguk a közösségek is tevékeny részesei a
megoldásnak. A törekvésük közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja volt, közösségi, önkéntes akció keretében, közösségi használat
céljából. A pályázók vállalták, hogy minimum 1 500 m2-en, 20 százalék önrész felmutatása mellett, közösségi összefogás eredményeként, zöldfelületet hoznak létre
vagy újítanak meg.

kommunikációs szakértő
06-20-9533-196
emarkovics@mol.hu
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A program leírása:
A „Zöldövezet” támogatói program kétkörös pályázati rendszerben működik. Elsőként a pályázók ötletet
nyújtanak be, melyben bemutatják a kiválasztott területet és átalakítási elképzeléseiket, a közösség bevonásának tervével együtt. Ennek kedvező elbírálását követően a helyi közösséget, az érintetteket és a Corvinus
egyetem tájépítész hallgatóit bevonva dolgozhatják ki a pályázók a végleges parkosítási terveket. A parkosítást, ültetést közösségi akció keretében kell elvégezni. A fentieken túl a program lényeges eleme a minden
évben odaítélt Zöldövezet Díj. A díjat az Adományi Bizottság javaslata alapján a MOL ítéli oda az adott év
legeredményesebb pályázójának. A díjazott a korábbi adomány összegét használhatja fel újra a következő
években. Az Adományi Bizottság (AB) az Ökotárs Alapítvány munkáját régóta segítő, zöldmozgalmi tapasztalattal rendelkező 4 szakértőből áll, további egy tagot pedig a MOL—csoport delegál. Az AB összeállításánál
fontos szempont a szakmai és földrajzi sokszínűség biztosítása.
A program eredményei:
 93 településen összesen 128 projekt részesült támogatásban
 a 128 nyertes pályázattal a résztvevő települések összlakosságának 57%-át érték el (1 989 127 főt)
 öt év alatt a megvalósult pályázatoknak köszönhetően 34 ezer résztvevő önkéntes, 31 ezer telepített

növénnyel 800 telepített köztéri elemmel, közel 1 millió négyzetméter zöld felületet hozott létre, újított meg
 a program sikerrel működik Szlovákiában és Romániában is.

A program hatása:
 inaktív közösségek újraélesztése
 a lakosság környezeti értékekhez való pozitívabb hozzáállásának erősödése
 a sikeres programok hatására közel 700 további közösségi program valósult meg.

További információ a programról:
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/tarsadalmi_szerepvallalas/palyazatok/zoldovezet_program/
http://zoldovezet.okotars.hu/

