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0.  RÓLUNK

A projekt toborzó csapatról:

A Nagyapám Háza gyakorlati képzésért felelős szervező csapat országos
kapcsolatrendszerrel, szakmai, műszaki felkészültséggel, képzésszervezési és lebonyolítási
tapasztalattal rendelkezik.

Farkas Tamás Barnabás:

Építészként, műemlékvédelmi szakmérnökként főként műemlékvédelmi területen
tevékenykedik tervezői és szakértői feladatokban. 2019 óta aktív résztvevője a Népi
Építészeti Programnak, 2022 óta a Program mentori szervezetének tagja.

Fekete Eszter:

A Kós Károly Egyesülés vándoriskolájának tagja, építőművészként nyitott a
hagyományokból építkező, természetes anyagokat preferáló építészet, valamint a közösségi
tervezés gyakorlata iránt.

Takács Martin:

Kivitelezőként a természetes és helyi anyagok ismerője, alkalmazója. Öt éve a Nagyapám
Háza programsorozat résztvevője, szervezője és mestere. Fennt.A Mérnökiroda
társalapítója. Porta Specióza vezetőségi tag, Körépítő.

Amiben segíteni tudjuk az életképes projekteket:

Életképesség vizsgálata és növelése, reális projektkeret és program meghatározása,
megvalósítás ütemezésének kialakítása, szakmai kapcsolatok, ajánlások, szakmai
véleményezés, hirdetési felület és részleges anyagi támogatás.

Amit nem vállalunk:

Teljeskörű projektszervezés, hirdetési eredményesség, helyszíni projektvezetés,
teljes körű anyagi támogatás; generálkivitelezés; kulcsrakész házépítés.

Célunk:

Több éves tapasztalatunk, műszaki rálátásunk és kapcsolataink rendelkezésre
bocsátása, hogy ezzel több eredményes, környezetet és közösséget éltető projekt valósuljon
meg (környezetbarát építés és épített érték megóvás, hagyományok továbbörökítése,
értékteremtés)

Mi nem a célunk:

Nem projekt helyszínt keresünk saját céljaink megvalósítására, hanem másokat
támogatnánk ebben.

Miért jó ez nekünk:

Fontosnak tartjuk, a környezetbarát építési módok népszerűsítését, a lokális
közösségek erősítését, illetve új, potenciális szakemberek bevonzását erre az építőipari
területre. Úgy tapasztaljuk,hogy ezek a pontszerű események, képzések eredményesen
segítik ezeket a folyamatokat. Értéket tudjunk teremteni, meglévőt megőrizni!
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1. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

1.1.PÁLYÁZAT TÁRGYA

Nagyapám Háza Mester-Inas Képzésre jelentkezés, mint
Táborgazada/Ötletgazda. Azokat a projektetek várjuk elsősorban - nem
kizárólag - ahol teljesülnek az alábbi szempontok:

● épített örökség fenntartására/megörzésére irányul
● természetes, helyi építőanyaghoz kapcsolódó, környezetbarát

építési tevékenység, ennek elősegítése
● eredménye maradandó, hasznos, példaértékű
● a tevékenységhez tudásátadás kapcsolható
● önálló szervezővel - gazdával- rendelkezik, aki a projekt

szervezését részben/egészben elvállalja
● nem bevétel szerzésre irányul

1. 2.  PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, olyan táborvezetők és táborhelyszínek gyűjtése, amelyek a nyáron
Nagyapám Háza programsorozat táborait adják, hozzájuk lehet jelentkezni.

1. 3.  PÁLYÁZAT FORMÁJA
Pályázat jellege: NYÍLT

Pályázat formája:

elsőkör: NYÍLT (Projekttoborzó 23’ Form)

másikkör: MEGHÍVÁSOS (Kós Károly termeben rendezett Táborbemutató esemény)

Pályázat fajtája: NYÍLT

Pályázat lebonyolítása: a jelen pályázati kiírás leírása szerint történik.

1. 4.  PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázaton részt vehet(nek):
· aki(k) természetes személyek, csoportok, közösségek..
· aki(k) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve

kötelezőnek elfogadta
A pályázaton nem vehet(nek) részt:

aki(k) a 2021-es táborévben részt vettek tábor helyszínként vagy szervezőként
pályázatot elbírálók

A bírálóbizottság kizárhatja:
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· azokat a pályamunkákat, amelyeket a beadási határidő után nyújtanak be
· pályázati kiírást nem teljesítő pályamunkát
1. 5.  PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSI IDŐTÁBLÁZATA

2023.01.05. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE
2023. 01.15. KÉRDÉSEK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE
2023. 01. 17. VÁLASZOK HATÁRIDEJE
2023.01.30.PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE
2023. 02. 05. PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE ÉS BÍRÁLATA MEGADOTT
ELÉRHETŐSÉGEN
2023.03.10. TÁBORBEMUTATÓ MÉSZ KÓS TEREMBEN (MEGHÍVÁSOS)

Az időpontok változásának jogát fenntartjuk, az érintetteket értesítjük az esetleges
változásokról!

KÉRDÉSEK
Kérdések feltevése, nagyapamhaza@gmail.com e-mail címen.
A határidőben és megfelelő formában leadott kérdéseket a Kiírók 2022. 01.15.
18:00-ig elektronikus levélben megválaszolja.

1. 6.  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatra egy személy csak egy pálya munkával és egyszer nevezhet.
A pályázatra nevezésenként egy pályamunka nyújtható be.

PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Kitöltendő a honlapon megadott, jelentkeztető form. Ezen felül a leírtaknak
megfelelően maximum 10-15 db állomány (kép, tervdokumentáció, egyéb az
épületet és a projektet teljeskörűen bemutató dokumentum), amelyek összesen nem
érik el a 30 MB méretet. Állományok lehetnek: dokumentum, kép, zip file-ok.
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1. 7.  PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSI MÓDJA
A pályázat elbírálása során szempont(ok), lehetnek:

● közösség számára készül
● jelentős (eszmei)értékű épület megmentését szolgálja
● elősegíti a környezettudatos életmódot
● helyi, lokális építéssel ismertet meg

A pályázat bíráló bizottságának összetétele:
Krizsán András

alapító
Fekete Eszter

építőművész; Vándorépítész
Farkas Tamás Barnabás

Okleveles építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
Takács Martin

magasépítő technikus
NH22 főszervező

1. 8.  PÁLYAMUNKÁK KIVÁLASZTÁSA
Első Körös kiválasztás egyedi szempontrendszer alapján történik, előtérbe
helyezve a fent leírt bírálati és a kiírásnak legjobban megfelelő helyszínt,
építményt és a hozzá kapcsolódó táborvezetőt.

1. 9. MÁSODIK KÖRÖS PÁLYAMUNKÁK BEMUTATÁSA
Táborbemutatón a kiválasztott pályamunkák személyes/online bemutatása,
azon továbbjutott és pozitív elbírálásban részesült pályázóknak akik
meghívást kapnak a második személyes eseményre a MÉSZ Kós Károly
termébe. Itt a bírálóbizottság szóban egészíti ki és választja ki a 4 támogatott
pályamunkát, a többieknek lehetőséget ad a bekapcsolódásra.

2. ELÉRHETŐSÉGEK
Felmerülő kérdések esetén az alábbi e-mail címen tehetők fel kérdések:

email: nagyapamhaza@gmail.com
telefonon: Takács Martin +36307804248
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3. MELLÉKLET

3.1. Nagyapám Háza 2022 minta pályázat(ok)

Minta pályázatban egy fiktív 55 év körüli Kis János egyéni
mezőgazdasági vállalkozó nyújtja be pályázati anyagát aminek a tárgya a 180 évek
körüli romos présház, amit újra építene.

Ennek a pályázónak a pályázati felületen történő kitöltési folyamatát képekkel
szemléltetjük.
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A bírálati folyamatban első körben szembetűnik (a fényképek alapján), hogy az általa
megnevezett “pincerom” inkább présház, falai állnak, de a födém és a tető nem.
Elmondása szerint 2-3 éve szakadt be, környékbeliek haza hordták tüzelőnek.
Képeken látszik az évszám, és a rendezett telek.

Javaslatunk Kis Jánosnak: minimum 2 hetes nyári tábor, ahol az ácsolt szerkezetek
az első-, a fedés a második héten tud elkészülni. Úgy, ha minden anyag a
helyszínen a kezdés időpontjában rendelkezésre áll, cca. 8 táborozót kell
elhelyeznie és ellátnia a két hét alatt és egy mestert, aki a szerszámokat és a
szaktudását viszi.

Kiegészítés: építészeti értéket képek alapján megállapította a bíráló bizottság, majd
Jánossal való telefonos elbeszélés után a bíráló bizottság által feltett kérdésekre
pozitív visszajelzés érkezik. János ezzel lehetőséget kap a második körös tábor
bemutatójára a Táborbemutatón
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Minta pályázat második fiktív benyújtója Kovács Péter, aki Budapest
aglomerációjában él egy hatlakásos társasházban, de falura vágyik. Ezért
indul a pályázaton és kockás lapra lerajzolja házát amit elküld, hogy meg
építhetnénk-e neki/vele a nyáron.

Javaslatunk: Péter keressen fel egy építészt és egy generál kivitelezőt.

Kiegészítés: pályázata elbírásás során a “ne” kategóriába esik (“0. pont mit
nem támogatunk”), sem építészeti érték vagy hagyomány nem jelenik meg
benne úgy, hogy be tudjon kapcsolódni a programba. Ha Péternek háza
szerkezetkész, és a hagyományos tapasztást, vakolást kell elkészíteni cca.
egy hétben 10 emberrel az közelebb esik az általunk keresett projekthez.

Minta Pályázat harmadik fiktív benyújtója Hofsten Gabriella, aki
vidéken polgármester, Kiszsák faluban. Szeretne egy közös falusi kemencét,
amit bárki használhat a faluban. Szeretné, ha a helyiekkel közösen építené
meg, hogy mindenki magáénak érezze az építményt.

Javaslatunk: 3 napos hosszú hétvégét érintő tábor, ahol az általunk felkért
kályhásmester a helyszínre látogat és segíti a helyiek munkáját.
Koszt-kvártélyt Gabriella állja, úgy, ahogy az anyagokat is.

Kiegészítés: Kiemelt közösségi program aminek támogatottsága irányunkból
a legmagasabb kategóriába esik, esetleg a falunak lenne régi kemencéje
aminek felújításával ez a cél elérhető lenne, akkor a mindenkori “kell” (“0. pont
mit támogatunk”)kategóriába kerülne, mind az első mind a második körben
tovább juthatna ötletével.

Minták között számos kategória nem került felsorolásra, megjelent fiktív
emberek is idilli felállással rendelkeznek, ezek eddigi táborok alapján
sosem ennyire egyszerűek. Nem volt olyan, hogy ne lett volna valahogy.
Mindenkit csak bátorítani tudok, hogy vágjon bele:

Takács Martin
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