
 

BÍRÁLATI LAP 

a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő 

felterjesztésre kiírt pályázat pályaműveinek elbírálásához 

 

 

A pályázati program címe:   

 

A megvalósítás helye:   

 

Pályázó szervezet(ek):   

 

A pályázat azonosítója:  MT2019/___ 

 
 

1. Ellenőrző lista 

 
Kérjük, a jobb oldali oszlopban „+”-al jelölje, hogy megvalósult-e a követelmény! Ha 
valamely követelmény nem teljesült, kérjük „–”-al jelölje és adjon rövid szöveges indoklást! 
Amennyiben bármelyik feltétel nem teljesült, további bírálatra nincs szükség. 
 

Formai követelmények Megvalósulás 

1. A pályázat határidőn belül került feladásra (FM ellenőrzi)  

2. 
A pályázat megfelelő formátumban tartalmazza a kötelezően 
csatolandó pályázati dokumentumokat (FM ellenőrzi) 
pályázati űrlap: nyomtatott formában (1 db) és elektronikusan (2 db CD/DVD);  

 

3. 
Az adatlapon szerepel a vezető és közreműködő partnerek aláírásra 
jogosult képviselőinek az aláírása  

 

4. A szervezet jogosult a pályázaton való részvételre   

5. 
A pályázó nyilatkozatot tett a program jogszerűsége, a szerzői és 

felhasználói jogok tekintetében  

 

6. 
A pályázati űrlap minden pontja megválaszolásra került (beleértve 

fényképes dokumentáció: 8-20 db fénykép képaláírással, szerző megjelöléssel; 

áttekintő térkép) 

 

7. 
A pályázó program egésze vagy valamely szakasza már legalább 3 
éve - dokumentált módon - befejeződött, eredményei az érintett 
lakosság számára elérhetőek 
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Általános tartalmi követelmények  

8. 
A pályázati program ténylegesen hozzájárul a táj védelméhez és 

fenntartható fejlesztéséhez 
 

9. 
A pályázati program egésze vagy valamely meghatározó eleme 

gyakorlati példát mutat mások számára  
 

 

  

                                                 
1 A Magyar Tájdíj pályázatra csak az a pályázat fogadható be, illetve az Európa Tanács Táj Díjára 
felterjesztésre csak az a pályázati program kerülhet, amelynek egésze vagy valamely szakasza már 
legalább 3 éve dokumentált módon befejeződött, és az eredmények a lakosság számára elérhetőek.  



 

BÍRÁLATI LAP 

a Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő 

felterjesztésre kiírt pályázat pályaműveinek elbírálásához 

 

Rövid szöveges indoklás (max. 1000 karakter) 
2
: 

 

 
 

2. Értékelés 

 
Kérjük, értékelje a pályázati programot az egyes szempontoknak való megfelelés alapján! Ezt 
követően kérjük, röviden értékelje, hogy a bemutatott program mennyire felel meg az adott 
feltételnek! 
 

1. feltétel – Fenntartható területi fejlődés Elérhető 

pontszám 

Kapott 

pontszám 

A program az érintett terület táji, természeti és kulturális adottságaira 

épül. 
0–5  

A program hozzájárul a táj fenntartható hasznosításhoz. 0–5  

A program hozzájárul a táj környezeti, társadalmi, gazdasági, 

kulturális vagy esztétikai értékeinek javításához, a táj 

gazdagításához. 

0–5  

A program összhangban van országos, térségi, települési szintű 

környezet- és természetvédelmi programokkal, szabályozásokkal. 
0–5  

A program összhangban van a fenntartható fejlődést célzó 

nemzetközi és országos politikával. 
0–5  

A program hozzájárult a meglévő környezeti károk, illetve a táj 

szerkezetét és karakterét, természeti és a kulturális értékeit 

veszélyeztető, károsító folyamatok enyhítéséhez, a táj jellegének 

megőrzéséhez vagy kedvező irányú megváltoztatásához. 

0–5  

Összpontszám:  30  

 

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter): 

 

 

 

2. feltétel – Példamutatás 

A program elemei, módszerei példaértékűnek tekinthetőek mások 

számára.  

A program megvalósítása során alkalmaztak korábban megismert jó 

gyakorlatokat. 

0–10  

Összpontszám:  10  

 

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):   

 

 

 

 

                                                 
2
 Csak akkor kell kitölteni, ha valamely követelmény nem teljesült. 
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3. feltétel – Közösségi részvétel 

A program során megvalósult más szervezetek bevonása. 0–5  

A program során megvalósult az érintett lakosság bevonása. 0–5  

A program társadalmi támogatottsága: azonosul az érintett közösség 

a programmal, tükrözi a program a közösség elvárásait. 
0-5  

A program hozzájárul a megyei, helyi területfejlesztési, 

területrendezési tervek, programok megvalósulásához. 
0-5  

Összpontszám:  20  

 

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):   

 

 

 

4. feltétel – A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés, 

szemléletformálás 

A program hozzájárulása a táji, természeti és kulturális örökségi 

értékek iránti fogékonyság növeléséhez. 
0–10  

A program eredményeinek dokumentálása és elérhetősége az 

érintettek számára. 
0–10  

Összpontszám:  20  

 

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):   

 

 

 

5. feltétel – Komplexitás 

A programban megvalósult a táj gazdasági és társadalmi 

összefüggéseinek komplex kezelése. 
0–10  

A program hozzájárul a táj és az ember kapcsolatának 

kiegyensúlyozottságához. 
0-5  

A programban figyelembe vették az egyes tevékenységek együttes 

hatását. 
0-5  

Összpontszám: 20  

 

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):   

 

 

Összes pontszám (1–5. feltétel):  100  
 

Rövid szöveges értékelés (max. 500 karakter):   

 

 

 

 

 



 

BÍRÁLATI LAP 
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Egyéb szempontok 

A program folytatása a pályázó program lezárulása után +/0  

 

 

Bíráló neve:   

 

……………………….. 

Aláírás 

Szervezet neve:  

Bíráló beosztása:  

 

Dátum:  

 


