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Te is értesz hozzá!
Pályázati kiírás

Gyakran úton vagy és szerinted is vannak olyan helyek, ahol gyorsabbá lehetne
tenni a közlekedést? Kényelmetlen, vagy bosszantó helyzettel találkozol nap mint
nap és tudod a megoldást? Közeledik a szakdolgozati témaválasztás ideje? Szakmai
tapasztalatot szereznél? Vagy csak szimplán érdekel a közlekedés? Mi lehetőséget
adunk neked! Küldd el nekünk azt a javaslatod, amellyel Debrecenben vagy a város
környékén javítani lehetne a közlekedés feltételein!

Lehetőséget adunk a változásra!
Légy részese a DERKE ösztöndíjprogramjának!

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA:

Egyesületünk kiemelten szeretné támogatni azon debreceni, és Debrecen
környéki lakosokat, akik elhivatottságot éreznek a környezetük és a
fenntartható közlekedés iránt. A “Te is értesz hozzá!” jelmondattal arra
szeretnénk ösztönözni mindenkit, hogy ötleteivel, javaslataival aktívan
tegyen azért, hogy változásokat érjen el a környezetében.

Ha azt tapasztalod, hogy kényelmesebbé lehet tenni a mindennapokat,
gyorsabbá lehet tenni a közlekedést, vagy éppen szebbé lehet tenni egy
általad jól ismert utcát vagy teret, és erre van is ötleted, akkor ezt oszd meg
velünk és segítünk abban, hogy miként lehet elindulni azon az úton, hogy meg
is valósuljon az ötleted.

2. PÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI:

Ki pályázhat?
● Bármely magánszemély nyújthat be pályázatot, aki elmúlt 16 éves és

úgy érzi, hogy elszántan szeretne megoldást találni, vagy felhívni a
figyelmet egy, a környezetében tapasztalható közlekedési problémára.

● A pályázatot egyénileg vagy csapatban is be lehet nyújtani, ez azonban
nem befolyásolja az elbírálást. 18. év alatti pályázó(k) esetén szükséges a
szülő, gondviselő aláírása. 16 év alatti személy csak csapatban, 18 év
feletti személy közreműködésével vehet részt a programban.
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Mit kérünk?
● Juttasd el hozzánk ötleted, javaslatod a pályázati kiírásnak megfelelő

tartalommal és részletességgel.
○ Látogass el a https://www.derke.hu/palyazat oldalra.
○ Tölts ki az online pályázati adatlapot, vagy tölts le az űrlapot és kitöltve

e-mailben küldd el a derke@derke.hu címre.
● Amennyiben a javaslatod kiválasztásra kerül, akkor lehetőséget kapsz

arra, hogy segítségünkkel azt részleteiben is kidolgozd és mindezért
még pénzt is kapsz! Az így elkészített részletes javaslatot közzétesszük
és/vagy eljuttatjuk a döntéshozók részére, hogy az megvalósulhasson.

● A javaslat részletes kidolgozása történhet helyszíni felméréssel, kérdőíves
felméréssel vagy éppen multimédiás anyag összeállításával is.

Milyen jellegű témákat várunk?
● Elsősorban közlekedéssel kapcsolatos javaslatokat várunk. Ezen belül

előnyt élveznek az olyan javaslatok, amelyek a gyalogos, a kerékpáros,
vagy a közösségi közlekedés használhatóságán javítanának, vagy
valamilyen közlekedésbiztonsággal kapcsolatos problémára adnak
megoldást.

● Fontos, hogy nem a teljes települést érintő átfogó, vagy általános ötleteket
kérünk, hanem egy adott konkrét helyszínen, útszakaszon (vagy több,
egymáshoz hasonló helyen) tapasztalt problémára irányuló
javaslatokat várunk.
○ Például egy csomópont forgalmi rendje, megállók kiosztása,

kerékpáros-átvezetések kialakítása egy útszakaszon, vagy akár a
gyalogosok életét megnehezítő akadályok elhárítása egy
járdaszakaszon.

○ A javaslat irányulhat kisebb menetrendi módosításokra vagy
átszállások javítását megcélzó intézkedésekre is.

Mit kínálunk?
● A megvalósítás időszakára megbízási szerződés keretében rögzített

díjazás erőforrás igényektől függően havi nettó 45-80 ezer forint
összegben. A megvalósítás időszaka minimum egy hónap maximum
három hónap.

● Adatok, informatikai háttér, szoftverhasználat.
● Egyesületünk önkénteseinek és munkavállalóinak segítsége,

felmérésekhez, terepmunkához.
● Kapcsolatok az érintettekkel, illetékesekkel.
● Kis értékű technikai eszközök biztosítása.
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● Szakmai támogatás, mentorálás.

Milyen kategóriákat várunk?
● “Legyen szabályos, ami most szabálytalan”

Egy olyan konkrét helyszín, vagy szituáció ismertetése, amely
közlekedési szempontból jelenleg nehezen, kényelmetlenül
használható ezért sok a szabálytalankodó, vagy sokan bosszantó
tevékenységükkel akadályozzák a közlekedést. A helyszín
ismertetésén túl adj meg lehetséges megoldásokat is. Ismertesd a
várható hatásokat a megoldási javaslatod megvalósulása esetén.

● Mutasd meg! - Multiméda módszerek
Rövid kisfilm, videó, fotódokumentáció, vagy grafika készítésével
mutass be egy olyan jelenséget, amely újszerű megoldást ismertet,
vagy valamilyen közlekedéssel kapcsolatos társadalmi problémára,
vagy jelenségre hívja fel a figyelmet, vagy egy adott helyszín
közlekedési szempontból hátrányos jellemzőit mutatja be. (Pl.
szabálytalankodók, közúti torlódások stb.)

● Véleményvezér: “Tudd meg mi a dörgés!”
Mindig is tudtad, hogy nem vagy egyedül a véleményeddel? Kérdezz
meg másokat kérdőív segítségével és támaszd alá az álláspontod!
Olyan közlekedésfejlesztési, vagy átalakítási lehetőségekre várunk
javaslatot, amelynek szerinted szélesebb társadalmi támogatottsága
lehet. Azonban az általad tett véleményjavaslatnak a város, vagy a
régió közlekedésének egy kisebb elemére kell hogy irányuljon. Ilyen
lehet például egy csomópont forgalmi rendje, megállók elhelyezése,
kerékpáros útvonalak kialakítása egy útszakaszon, vagy akár a
gyalogosok életét megnehezítő akadályok elhárítása egy-egy
csomópontban.

3. A PÁLYÁZAT BEADÁSA ÉS RÉSZEI:

Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet.
● Az űrlapon a kérdésekre válaszolva ismertesd velünk az általad

tapasztalt problémát. Mi a jelenlegi állapot és ennek milyen hátrányai
vannak?

● Majd tegyél egy általad helyesnek tartott megoldási javaslatot.
● Ahhoz, hogy javaslatod szélesebb elfogadást nyerjen egy indoklással

vagy helyzetelemzéssel kell alátámasztanod. Ezen indoklás vagy
helyzetelemzés megvalósításában segítünk mi, ezért egy előzetes
ütemtervet kell készítened, amelyben bemutatod, hogy milyen módon
szeretnéd alátámasztani a javaslatod és milyen eredményt vársz a
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felméréstől. A tervezett felmérés lehet forgalom-, vagy utasszámlálás,
vagy egy adott helyszín geometriai felmérése, utcai, vagy online kérdőíves
felmérés, fotódokumentáció, animáció vagy éppen videó összeállítása stb.

● Vázlatosan ismertesd, hogy indoklásod vagy helyzetelemzésed
megvalósításához milyen erőforrások (munkaerő, felmérés, eszköz)
szükségesek, és milyen időkeretben tudsz a projekttel foglalkozni
(óra/hét).

● Az Egyesületünk által biztosított erőforrásokat az ERŐFORRÁSOK
LISTÁJA pontban találod. Készítened kell egy ütemtervet, amely
időrendben bemutatja a feladatok megvalósítási sorrendjét.

4. ERŐFORRÁSOK LISTÁJA:

● önkéntesek: maximum havonta 21 óra és alkalmanként maximum 3 fő,
két óra időtartamban, felméréshez, adatok rögzítéséhez

● önkéntesek koordinációja az általad felállított célokhoz igazítva
● irodai eszközök használata, másolás, nyomtatás stb.
● informatikai háttér: tárhely, adatbázis, webfelület
● mérőeszközök, kisebb berendezések
● technikai háttér: számítógép használat, nagy monitorral grafikai

programokkal (Adobe PhotoShop, Adobe Premier, Canva)
● klubhelyiségünk használata megbeszélésekhez
● szakmai mentorálás, heti maximum két órában
● az egyesület korábbi szakmai anyagai és felmérései

5. ELBÍRÁLÁS ALAPELVEI:

Az elbírálás során az alábbi nagyon fontos szempontokat veszünk figyelembe:
● Realitás és életszerűség: Az általad felvázolt megoldási javaslat

megvalósíthatósága. Mennyire reális és életszerű részletesen
kidolgozni a javaslatodat és milyen realitása van annak, hogy a
javaslatod meg is valósuljon. Ha egy javaslat részletes kidolgozása
megvalósíthatósága túlságosan nagy erőforrást igényelne, bármennyire
hasznos is lenne, nem biztos hogy tudjuk támogatni.

● Minél több lakost érint a változás annál fontosabb számunkra is.
● Az egyesület által biztosított erőforrások minél hatékonyabb

kihasználása.

6. A KIVÁLASZTOTT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMATA:

● A kidolgozásra javasolt tervek megvalósítására minimum egy hónap
maximum három hónap áll rendelkezésre. Ezen időszak alatt kell
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megvalósítanod azt a felmérést, kutatást, amelyet a pályázatokban
részletesen ismertettél és a javaslatodat alátámasztja.

● Elsőként egyesületünk szakembereivel és mentoraival történő
konzultációra kerül majd sor. Megbeszéljük, hogy hogyan és milyen
lépésekben lehetséges megvalósítani az általad elkészítendő
felmérést. Egyeztetjük, hogy mikor, hol és mit biztosítunk.

● Egyesületünk koordinátora napi rendszerességgel konzultál veled az
egyeztetett konkrét feladatokról és azok megvalósításának menetéről.

● Heti rendszerességgel szakmai konzultációt tartunk, ahol megbeszéljük
a felmerült megoldandó problémákat. Megbeszéljük, hogy milyen
további segítségre van szükséged.

● A felmérési program végén a te feladatod lesz összeállítani egy
maximum két oldalas, fotókkal illusztrált javaslattervet. Fontos, hogy a
javaslattervet olyan személy is megértse, aki esetleg az előzményeket
nem ismeri.

7. HATÁRIDŐK:

● 2021. szeptember 24. 23:59 - pályázat benyújtása
● 2021. szeptember 30-ig - elbírálás, döntés a kidolgozandó javaslatokról
● 2021. október 1-10.: - szerződéskötés, konzultációk
● 2021. október-december között a részletes javaslat kidolgozása

8. INFORMÁCIÓ:

Ha további kérdéseid merülnek fel, írj nekünk bizalommal: derke@derke.hu

9. ADATVÉDELEM

A pályázó a pályázatának benyújtásával elfogadja a Debreceni Regionális
Közlekedési Egyesület adatvédelmi szabályzatában foglaltakat. Az
adatvédelmi szabályzat elérhetősége:

https://www.derke.hu/sites/default/files/DERKE-GDPR.pdf
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