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Természet- és környezetvédelmi oktatóbázis kialakítása
2011.07.14.

Hatályba lépett a projekt Támogatási Szerződése és aláírásra került a
vállalkozási szerződés, így júliusban elkezdődnek az építési munkák az
állatkert területén.
Az Alapítvány a Jászberényi Állat- és Növénykertért 2010. szeptemberében pályázatot
nyújtott be az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett A régiós
civil szervezek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című pályázati kiírásra, mely
támogatásban részesült.
A támogató döntésről szóló értesítést 2011. március végén vettük kézhez, a Támogatási
Szerződés megkötésének előkészítése több hónapot vett igénybe, melynek
eredményeként a szerződés 2011.07.14-én lépett hatályba.
A Támogatási Szerződés aláírásával egy időben a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási
szerződés aláírása is megtörtént, az építési munkák a tervek szerint 2011.07.25-én
kezdődnek és 2011.11.30-ig tartanak.
A vállalkozót közbeszerzési eljárás során választottuk ki, a nyertes ajánlattevő a Nagy
Kft., a vállalkozási díj bruttó 30.155.693,- Ft.
Az Alapítvány 2011.06.07-2012.02.28 között megvalósuló projektjében kialakít egy 240
m2 hasznos alapterületű természet- és környezetvédelmi oktatóbázist, párhuzamosan
szakmai tevékenységet végez: fejleszti képzési tematikáját, továbbképzi 6 fő önkéntesét,
lakosságnak, gyerekeknek és szakmai partnereknek szóló programokat szervez. A
projekt
eredményeként
az
alapítvány
a
természetés
környezetvédelmi
ismeretterjesztésre használja az új oktatóbázist.
Projektünk hosszú távú célja a zoopedagógia elterjesztésével a természet- és
környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása, a gyerekek és felnőttek természethez
és környezethez kapcsolódó viszonyának fejlesztése.
A projekt közvetlen célja egy természet- és környezetvédelmi oktatóbázis létrehozása,
mely segíti jászsági közoktatási intézmények környezeti nevelését, valamint oktatónevelő központként szolgál a térség természet- és környezetvédelmi szervezetei és az
ország további, zoopedagógiával foglalkozó állatkertje számára.
A projekt munkahelyteremtéssel is jár, az Alapítvány a projekt időszaka alatt és az azt
követő egy éves időszakban 1 fő teljes munkaidős alapítványi munkatárs foglalkoztatását
vállalta.
A projekt megvalósításának teljes elszámolható költsége 33.323.583,- Ft, az elnyert
támogatás mértéke 29.991.224,- Ft, melyhez a kedvezményezett Alapítvány 3.332.359,Ft önerőt biztosít saját forrásból.
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