
ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM 

Iskolakerti Alapozó Alprogram III. ütem 

2020 

A program fő támogatója: az Agrárminisztérium. 

A program célja: új iskolakertek létrehozása és iskolakerti mentor intézmények kialakítása, 

felkészítése. 

A program célcsoportja: magyarországi köznevelési intézmények (agrárszakképző 

intézmények kivételével). 

A program ideje: 2020.02.01 – 2021.01.31 

A programra 4 kategóriában lehet jelentkezni, az egyes kategóriák részletes feltételeit a 

mellékletek tartalmazzák: 

1. ISKOLAKERT “KEZDŐ”    

Iskolakert kialakítása olyan intézmények számára, amelyek rendelkeznek legalább 40 

m2 nagyságú, gyerekekkel megművelhető földterülettel (akár saját iskolaudvaron belül, akár 

külső helyszínen).  

2. ISKOLAKERT “MENTOR” 

Iskolakert fejlesztése és mentor szerepre való felkészítés olyan intézmények számára, 

amelyek legalább 5 éve működtetnek iskolakertet minimum 60 m2 nagyságú, gyerekekkel 

megművelhető földterületen (akár saját iskolaudvaron belül, akár külső helyszínen).   

3. ÓVODAKERT “KEZDŐ”   

Óvodakert kialakítása olyan intézmények számára, amelyek rendelkeznek legalább 20 

m2 nagyságú, gyerekekkel megművelhető földterülettel (akár saját óvodaudvaron belül, akár 

külső helyszínen).  

4. ÓVODAKERT “MENTOR” 

Óvodakert fejlesztése és mentor szerepre való felkészítés olyan  intézmények számára, 

amelyek legalább 3 éve működtetnek óvodakertet minimum 30 m2 nagyságú, gyerekekkel 

megművelhető földterületen (akár saját óvodaudvaron belül, akár külső helyszínen).   

Egy intézmény óvodai és iskolai kategóriára is adhat be egy-egy pályázatot, de egy 

intézmény csak egy adott kategóriában kaphat támogatást. 

Érvényes pályázatnak azt tekintjük, amiben a kitöltött űrlap mellett beérkezik mindkét 

melléklet a kért aláírásokkal, hiánytalanul  a megadott határidőn belül. Formai hiánypótlásra 

nincs lehetőség, azonban a szakmai elbírálás során tisztázó kérdést tehet fel a kiíró. 



A programra való jelentkezés határideje: 

Jelentkezni két időszakaszban lehetséges. Jelentős túljelentkezés esetén a pályázat lezárulhat 

az első jelentkezési szakasz után.  

Első jelentkezési szakasz: 2020. február 10. 08.00 órától – február 23. 24.00 óráig. 

Második jelentkezési szakasz: 2020. február 24. 00.00 órától – február 29. 24.00 óráig. 

  

Az egyes kategóriákra való jelentkezés módját a vonatkozó részletes programismertetők 

tartalmazzák. 

A kiválasztott intézmények listájának közzététele: 2019. március 9. 

  

A kiválasztott intézmények listáját közzétesszük az Iskolakertekért Alapítvány honlapján, 

valamint elküldjük a nyertes intézmények részére a megadott kapcsolattartói e-mail címre. 

A kiválasztás szempontjait az egyes kategóriák részletes leírásánál közöljük. 

Túljelentkezés esetén az érvényes, de nem nyertes jelentkezések tartaléklistára kerülnek. 

Az űrlapon meg kell adni az új 10-számjegyű Feladatellátási hely azonosítóját.  

Információ: iskolakertfp@gmail.com 
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