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Békés Város Önkormányzata 2010 decemberében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő mintaprojektek beszerzésére” elnevezésű pályázati felhívásra
„Komposztálást népszerűsítő projekt Békés Város Önkormányzata szervezésében” címmel.

A projekt összköltsége 10.177.000.-Ft.Támogatás összege: 9.668.150.-Ft. Támogatás mértéke: 95%. Pályázat azonosítószáma: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0158

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes békésiek a házuk körül keletkező, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetnek el 
a pályázat keretében beszerzésre kerülő komposztálóedényekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A komposztálási folyamatot, 

az eszközök használatát ingyenes előadások keretében tanulhatják meg a résztvevők, amelyek helyszínéről és időpontjáról a regisztrációt követően 
mindenkit írásban értesítünk. A foglalkozások és komposztálóládák átadásának időpontja várhatóan 2011. június közepe.

Előzetes részvételi szándékukat jelezzék, 2011. június 3–ig. Csak azoknak tudunk garantáltan ingyenesen komposztálóládát biztosítani, 
akik ezen időpontig jelentkeznek a következő elérhetőségek egyikén. 

Telefonon a 06/70/417-9395 számon vagy e-mailben a komposzt@scgroup.hu elérhetőségen. 
A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: név, lakcím, telefonszám.

A Békés Városi Kulturális Központ 2010 decemberében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő mintaprojektek beszerzésére” elnevezésű pályázati felhívásra
„Komposztálást népszerűsítő projekt a Békés Városi Kulturális Központ szervezésében” címmel.

A projekt összköltsége 10.177.000.-Ft.Támogatás összege: 9.668.150.-Ft. Támogatás mértéke: 95%. Pályázat azonosítószáma: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0166

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes békésiek a házuk körül keletkező, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetnek el 
a pályázat keretében beszerzésre kerülő komposztálóedényekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A komposztálási folyamatot, 

az eszközök használatát ingyenes előadások keretében tanulhatják meg a résztvevők, amelyek helyszínéről és időpontjáról a regisztrációt követően 
mindenkit írásban értesítünk. A foglalkozások és komposztálóládák átadásának időpontja várhatóan 2011. június közepe.

Előzetes részvételi szándékukat jelezzék, 2011. június 3–ig. Csak azoknak tudunk garantáltan ingyenesen komposztálóládát biztosítani, 
akik ezen időpontig jelentkeznek a következő elérhetőségek egyikén. 

Telefonon a 06/70/417-9395 számon vagy e-mailben a komposzt@scgroup.hu elérhetőségen.
A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: név, lakcím, telefonszám.

Uniós támogatásból komposztáló ládákat oszt ki 
Békés Város Önkormányzata!

Uniós támogatásból komposztáló ládákat oszt ki 
a Békés Városi Kulturális Központ!
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A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 2010 decemberében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő mintaprojektek beszerzésére” elnevezésű pályázati felhívásra
„Komposztálást népszerűsítő projekt a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében” címmel.

A projekt összköltsége 10.177.000.-Ft.Támogatás összege: 9.668.150.-Ft. Támogatás mértéke: 95%. Pályázat azonosítószáma: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0159

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes békésiek a házuk körül keletkező, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetnek el 
a pályázat keretében beszerzésre kerülő komposztálóedényekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A komposztálási folyamatot, 

az eszközök használatát ingyenes előadások keretében tanulhatják meg a résztvevők, amelyek helyszínéről és időpontjáról a regisztrációt követően 
mindenkit írásban értesítünk. A foglalkozások és komposztálóládák átadásának időpontja várhatóan 2011. június közepe.

Előzetes részvételi szándékukat jelezzék, 2011. június 3–ig. Csak azoknak tudunk garantáltan ingyenesen komposztálóládát biztosítani, 
akik ezen időpontig jelentkeznek a következő elérhetőségek egyikén. 

Telefonon a 06/70/417-9395 számon vagy e-mailben a komposzt@scgroup.hu elérhetőségen.
A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: név, lakcím, telefonszám.

Uniós támogatásból komposztáló ládákat oszt ki 
a békési Városvédő és Szépítő Egyesület!

A BOSTON-PRO Kft. 
nagy hangsúlyt fektet 

a lakosság környezettudatos 
életvitelének kialakítására, 
az egészséges életmódra 
és a környezet védelmére.

Az E urópai Unió és az E urópai
R egionális F ejlesztési Alap 

társfinanszírozásának 
köszönhetõen Békés, Dévaványa

és Mezõberény lakosai 
ingyenesen juthatnak 

komposztáló ládákhoz, valamint
szakértõi tanácsadásban 

részesültek a ládák 
használatát illetõen. 

A megvalósítás során 270 darab
komposztálóláda került kiosztásra

az érintett települések 
háztartásainak. 

A pályázatot 
a BOS TON-P R O Kft. valósítja meg

június hónap folyamán.

A projektrõl tájékoztatást 
és komposztálóláda igényléshez

regisztrációt 
a komposzt@ scgroup.hu 
e-mail címen, valamint 

a 70/417-9395 telefonszámon 
biztosítunk.

A CATTANI PARTNE R Kft. 
nagy hangsúlyt fektet 

a lakosság környezettudatos 
életvitelének kialakítására, 
az egészséges életmódra 
és a környezet védelmére.

Az E urópai Unió és az E urópai
R egionális F ejlesztési Alap 

társfinanszírozásának 
köszönhetõen Békés, Dévaványa

és Mezõberény lakosai 
ingyenesen juthatnak 

komposztáló ládákhoz, valamint
szakértõi tanácsadásban 

részesültek a ládák 
használatát illetõen. 

A megvalósítás során 200 darab
komposztálóláda került kiosztásra.

A pályázatot 
a BOS TON-P R O Kft. valósítja meg 

június hónap folyamán. 

A projektrõl tájékoztatást
és komposztálóláda igényléshez

regisztrációt 
a komposzt@ scgroup.hu 
e-mail címen, valamint 

a 70/417-9395 telefonszámon 
biztosítunk.

A F ÚZIÓ-HUNG ÁRIA Kft. 
nagy hangsúlyt fektet 

a lakosság környezettudatos 
életvitelének kialakítására, 
az egészséges életmódra 
és a környezet védelmére.

Az E urópai Unió és az E urópai
R egionális F ejlesztési Alap 

társfinanszírozásának 
köszönhetõen Békés, Dévaványa

és Mezõberény lakosai 
ingyenesen juthatnak 

komposztáló ládákhoz, 
valamint szakértõi tanácsadásban

részesültek a ládák 
használatát illetõen. 

A megvalósítás során 270 darab
komposztálóláda került kiosztásra
ingyenesen az érintett települések

háztartásai részére. 
A pályázatot a BOS TON-P R O Kft.

valósítja meg 
június hónap folyamán. 

A projektrõl tájékoztatást 
és komposztálóláda igényléshez

regisztrációt 
a komposzt@ scgroup.hu 
e-mail címen, valamint 

a 70/417-9395 telefonszámon 
biztosítunk.


