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1. Nem mindegy! Hol, hogyan élünk...Nem  mindegy!  Hol,  hogyan  élünk!  A 2010-ben  alapított  CityHungary  Program  a  fenntartható  és  élhető  magyar  városokvezető  fóruma,  mely  azt  tűzte  ki  célul,  hogy  olyan  hazai  ésnemzetközi  modelleket,  tapasztalatokat,  eszközöket  mutassonbe,  amelyek  már  eredményt  hoztak;  hisz  közös  érdek  amagasabb életminőség elérése. E  Program  része  a  2013-ban  alapított  nemzeti  fenntarthatóvárosdíj. A Holnap városáért Díj. Minden helyi közösségnek megvan a maga karaktere, ha tetszika maga egyénisége. Ezt  tiszteletben  is  kell  tartanunk!  Más-más  természeti,gazdasági,  kulturális,  társadalmi  adottsággal  rendelkezve  más-más  módon,  más-másformában, részben saját útjukat járva válhatnak minél fenntarthatóbbá, minél élhetőbbé amagyar városok, települések. A helyi kezdeményezések összessége pozitívan hozzájárulnak, a Fenntartható FejlesztésiCsúcson  megfogalmazott  2030-ig  tartó  új  ENSZ  Fenntartható  Fejlesztési  Célokeléréséhez  is.  Mint  a  szegénység,  az  egyenlőtlenség,  az  élelmezésbiztonság,  azegészségügy, a fenntartható fogyasztás és termelés, a növekedés, a foglalkoztatás, azinfrastruktúra,  a  természeti  erőforrásokkal  való  fenntartható  gazdálkodás,  azéghajlatváltozás, továbbá a nemek közötti egyenlőség, a békés és befogadó társadalmak,az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az elszámoltatható intézmények. A Holnap városáért Díj e helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel afigyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra,hogy jobbra, szebbre törekedjenek! A Díj rangját és presztízsét jelzi az együttműködő partnerek listája. A kezdetektől a Holnapvárosáért  Díj  mellé  állt  az  UNESCO  Magyar  Nemzeti  Bizottsága,  KisvárosiÖnkormányzatok  Országos  Érdekszövetsége,  a  Magyar  Országgyűlés  FenntarthatóFejlődési  Bizottsága,  a  Magyar  Önkormányzatok  Szövetsége,  Pest  MegyeÖnkormányzata, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Ne feledjük, hogy értékeinkre, munkánkra büszkék lehetünk! S erősségeinkre építkezvetudunk továbbfejlődni! Ebben  a  folyamatban  a  Holnap  városáért  Díj  ösztönző  a  jobbra,  modernebbre,fenntarthatóbbra,  élhetőbbre,  magasabb  életszínvonalra  törekvő  magyar  városokszámára. Takács Júlia ügyvezető igazgató City Hungary http://www.cityhungary.eu http://www.cityhungary.eu/holnapvarosaertdij 2



2. Információk a Holnap városáért Díj 2018-hozA korábbi évek nyertes pályázói a város fenntartható működéséhez magasabb szintenjárultak hozzá: Összegezve:  ezek  a  városok,  városi  közösségek  komplexebb módon kezdtek  elgondolkodni  a  fenntartható város modelljéről.  Felismerve azt,  hogy a  magasabbéletminőség elérése már  a  jelenben is  elérhető.  A cél  most  is  az,  hogy sikeresmegoldásokat, modelleket tudjunk azonosítani, mely mások számára is ösztönző,inspiráló, ötletadó lehet.2.1 Nevezési feltételek Első lépésben a Holnap városáért Díj elnyeréséhez a Pályázati adatlapot szükséges kitölteni, s eljuttatni a megadott e-mail címre! Külön Nyilatkozatot kérünk mellékelni a pályázati feltételek és a pályázati felhívásban foglaltak elfogadásáról, ill. arról, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek! Kérjük eredeti cégszerű aláírással ellátni! A pályázatok és dokumentációk tartalmáért és adataiért kizárólag maguk a pályázók afelelősek! A  pályázati  anyagokat,  dokumentációkat  a  City  Hungary  nem  juttatja  vissza  aPályázónak. Az aláírt, lepecsételt Pályázati adatlap és Nyilatkozat elküldése a regisztrációs folyamatés feltételeinek elfogadását jelenti! A Pályázati adatlap tartalmazza: - A pályázó szervezet adatainak pontos megadását - A szervezet kapcsolattartójának pontos elérhetőségeit   (név, telefonszám, e-mail cím) - Teljes felelősségvállalása a pályázati anyagban szereplő adatokkal és   hitelességükkel kapcsolatbanKlikk ide az általános formai követelményekhez!>> http://www.cityhungary.eu/holnapvarosaertdij/nevezes/ Klikk ide a tartalmi követelményekhez!>> http://www.cityhungary.eu/holnapvarosaertdij/nevezes/ 3



   2.2 Pályázható kategóriák A Holnap városáért Díj a következő kategóriákban várja a pályázókat! 1. Fenntartható városért 2. A tiszta városért - a felelős és fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer 3. Természeti erőforrások hatékonyságáért 4. Üzlet a városért 5. Fenntartható közösségekért     (A Kultúra, az Örökség, a Művészet megőrzéséért) 6. Mozgásban a város!     - a fenntartható szállításért és közlekedésért Kattintson a részletekhez ide (kategóriák és nevezés)!>> http://www.cityhungary.eu/holnapvarosaertdij/nevezes/     2.3 Milyen szervezetek pályázhatnak?Kategóriától függően: - városi önkormányzatok - Magyarországon bejegyzett önálló vállalkozás, vagy leányvállalat A pályázat beadás még nem jelenti automatikusan a Holnap városáért Díj védjegyhasználatának automatikus elnyerését!   2.4 Nevezési Díjak8 ezer lélekszám alatti városi önkormányzat esetében: 8 ezer lélekszám fölötti városi önkormányzat esetében: Kisvállalkozás esetében: Közép és Nagyvállalkozás esetében: nettó 95 ezer Ft/1db pályázat nettó 135 ezer Ft/1db pályázat nettó 95 ezer Ft/1db pályázat nettó 165 ezer Ft/1db pályázat Kisvállalkozás: Az  EU  értelmezése  szerint  a   kis-  kategórián  belül  kisvállalkozásnak  minősül  az  avállalkozás, amelynek - összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és -  éves  nettó  árbevétele  vagy  mérlegfőösszege legfeljebb  10  millió  eurónak  megfelelőforintösszeg. A Díjazottak anyagi támogatásban nem részesülnek!4



3. 8 lépés a Holnap városért Díj pályázásához! 1. lépés. Kattintson a http://www.cityhungary.eu/holnapvarosaertdij honlapra! 2. lépés Klikkeljen a Holnap városáért Díj honlapon a „Nevezés” menüpontra, ahol a Kategóriák ésa Pályázási szempontok szerepelnek http://www.cityhungary.eu/holnapvarosaertdij/nevezes/ 3. lépés Regisztráljon! Klikkeljen a Díj honlapjának „Regisztrációs lap” menüpontjára, ahol a lapozható űrlapon keresztül tud regisztrálni. Abban az esetben, ha regisztrációját csak faxon keresztül tudná leadni, a honlap „Pályázati adatlap” menüpontjánál tudja letölteni a Pályázati adatlapot. A Pályázati adatlap tartalmazza a következőket is: Elolvastam az útmutatót! Elfogadom a határidőket és a jelentkezési feltételeket! 4. lépés A regisztráció elküldése után, várjon az online visszaigazoló e-mailre! 5. lépés A Pályázati adatlap kiegészítő dokumentuma a „Pályázati adatlap” oldalról tetölthető Nyilatkozat, melyet e-mailben vagy faxon kérünk eljuttatni részünkre. 6. lépés A Nevezési díj beérkezése után a regisztrációt rögzítjük! 7. lépés Készítse el a pályázatát! 8. lépés 2018. augusztus 31-ig adja le a pályázati anyagát elektronikus formában (pdf/jpg).4. Pályázati mellékletekMielőtt a pályázati anyaghoz kiegészítő mellékleteket készít, érdemes elolvasnia az alábbiakat! 
 Maximum 5 fotót mellékeljen!
 Mellékelje a pályázó logóját megfelelő felbontásban (jpg vagy tif)! 
 Maximum 5-8 perces videót csatoljon!5



   5. Értékelési szempontok 5.1 Legfőbb szempontok http://www.cityhungary.eu/holnapvarosaertdij/nevezes/    5.2 Adatvédelem és titoktartás 
 A City Hungary a pályázati anyagok információit, adatait bizalmasan kezeli! Ez vonatkozik a Bíráló Bizottság tagjai számára is!
 A City Hungary jogosult a pályázók adatainak statisztikai elemzésére és az eredmények, illetve a jó gyakorlatok közlésére. 
 A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy részvételének ténye publikálható. A részletesebb megjelenés (pl. interjú) a nyertes pályázók esetben mindig egyeztetésre kerül. 
 A pályázatok részletes adatai az értékeléshez szükségesek, ezek nem kerülnek közzétételre. 
 Az adatokat a Bíráló Bizottság tagjai ismerhetik meg az értékelés céljából. 
 Amennyiben a részvételi feltételek súlyos megsértése csak a cím odaítélését követően jut a Bíráló Bizottság, vagy az Alapító tudomására, akkor a cím utólag visszavonható. Ebben az esetben a pályázó valamennyi, a védjegy használatára (külön arculati kézikönyvben is rögzített) vonatkozó szabályozott joga megszűnik.   6. Határidők 2018. augusztus 31-ig2018. augusztus 31-től2018. szeptember 30-ig A pályázati anyagok leadásának a határideje Pályázatok értékelési folyamata Ünnepélyes Díjátadó Budapestena City Hungary Fórumon6



7. Mit kapnak a Díjazottak?
 A Díjak (üveg tárgyi díj és oklevél) átvétel ünnepélyes Díjátadón a sajtó (helyi és országos) jelenlétében történik 
 Generált publikálás (City Hungary Hírportálon interjú a City Caféban, melynek értéke nettó 395 000.-Ft, hírlevélben, közösségi oldalakon való megjelenés) 
 2 évi védjegyhasználat. A nyertesekkel védjegyhasználati szerződés köttetik. A regisztrációs díj tartalmazza az 1. év védjegyhasználati díját. A 2. évre 10%-kal alacsonyabb díj érvényes, mint az első év regisztrációs díja. A szerződés melléklete az arculati kézikönyv, mely tartalmazza a Díj logó használatát. (A 2018-ban pályázó önkormányzatok részére - a választások miatt - a 2. évre vonatkozóan a védjegyhasználatának meghosszabbítása választható.)
 Magyar és angol nyelvű rövid összefoglaló logó megjelenítéssel a Holnap városáért Díj megfelelő honlaprészén. 
 Belépők (City Reggelikre 2 fő részére 1 évig, konferenciák esetében 1 fő részére térítésmentes), 20% kedvezmény a City Hungary Klubtagság esetében.A Holnap városáért Díj 2018 nyertes díjazott elnyert támogatói csomagjának értéke: nettó 895 ezer Ft.8. További információ és elérhetőségHolnap városért Díj projektigazgató: Takács Andrea takacs.andrea@atlantispress.hu +361-352-095710.00-16.00 között 7


