A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.
Projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Békésen
Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00038

Klímaváltozás a városomban
Logópályázat
Pályázati Felhívás
1. A pályázat kiírója:
Békés Város Önkormányzata
Cím:
5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Telefon:
+36 66 411 011
E-mail:
varoshaza@bekesvaros.hu
honlap:
http://www.bekesvaros.hu
2. A pályázat tárgya:
Békés Város Önkormányzata a Zöld 14 „Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesülettel
konzorciumban a Széchenyi 2020 Környezet és Energiahatékonyság Operatív Programban (KEHOP)
sikeresen pályázott, így 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia
kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására
kerül sor 2020. és 2021. években, mely keretében – több környezeti szemléletformálási
tevékenység/program mellett - Békés város és térségének általános és középiskolái részére
logópályázat kerül kiírásra.
A pályázat tárgya egy olyan logó elkészítése, amely kapcsolódik Békéshez, utal a klímavédelem
fontosságára és képes megtestesíteni a KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 projekt üzenetét.
A logópályázat célja, hogy a szemléletformálás egy egységes arculattal, egy meghatározó logóval
valósuljon meg.
Jelen pályázat nyertes pályaműve lesz a KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 projekt hivatalos logója.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 projekt üzenete:
A klímaváltozás az egyik legfontosabb globális környezeti problémája az emberiségnek. Manapság
kiemelt hír a klíma- és az éghajlatváltozás, melynek hatásai sokfélék lehetnek: nő a Föld
átlaghőmérséklete, ami miatt a sarki jégtakaró és a magashegységi hósapkák olvadnak, húzódnak
vissza a gleccserek, emelkedik a tengerszint, egyre több a szélsőséges időjárási jelenség, illetve a
természeti katasztrófák, melyek a klímaváltozással hozhatók összefüggésbe (aszály, bozóttűz, árvizek
a megszokottnál jóval erősebb viharok, zivatarok stb.).
A Föld klímájának változása alapvetően természetes folyamat, a különböző természeti tényezők
hatására a földtörténet során folyamatosan változott, ingadozott, azonban egyre több tudományos
kutatás alátámasztja, hogy a mostani klímaváltozást jelentős mértékben az emberi tevékenységek
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során kibocsátott, úgynevezett üvegház hatású gázok (pl. szén-dioxid, nitrogén-oxid, metán és vízgőz)
fokozzák.
A fenti problémák a békési gyermekek jövőjére is kihatnak, így fontosnak bevonni őket a folyamatokba,
hogy elhivatottak és felnőttként cselekvő polgárok legyenek.
A projekt egyik célja a szemléletformálás és az információátadás annak érdekében, hogy a helyi lakosok
tisztában legyenek azzal, hogy mit tudnak tenni helyben a klímavédelem ügyében és hogy közösségi
kezdeményezések induljanak meg.
3. A pályaművek benyújtásának módja és határideje:
A pályázatokat kizárólag e-mailben lehet benyújtani az alábbiak szerint:
e-mail cím:
klimatudatosbekes@gmail.com
e-mail tárgya: logópályázat
az e-mailbe NE írjon szöveget, kizárólag csatolmányokat csatoljon.
Kötelező mellékletek:
- pályamű: legfeljebb 3 db, jpg, png, tif kiterjesztésű képfájl vagy pdf dokumentum. A pályamű
fájlt a következők szerint kell elnevezni: logo.palyazoneve (pl: logo.kisadam.pdf)
- pályázati adatlap és 1. sz. melléklete hiánytalanul kitöltve, aláírással ellátva szkennelve vagy
fotózva, kép vagy pdf formátumban. A fájlt a következők szerint kell elnevezni:
adatlap.palyazoneve (pl: adatlap.kisadam.pdf)
Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be.
Egy e-mail címről több pályázat is beküldhető.
A pályázat egyfordulós.
A pályamű beküldése mellett feltétel, hogy a felhívás mellékletét képező jelentkezési lapon a kért
adatokat hiánytalanul kitöltve és aláírva is mellékeljék, enélkül a pályázat a kiválasztási folyamatban
sem vesz részt.

Technikai információk:
1. Egyszerű, közérthető szimbólumok, vizuális elemek felhasználása
2. Nagyméretű felhasználás mellett kis méretben is egyértelmű azonosítást tegyen lehetővé
3. Az embléma monokróm felületen való megjelenés alkalmazása mellett legyen alkalmas több színű akár fotó - alapú felületen való megjelenítésre.
4. Az embléma színes terve mellett kérjük megjeleníteni az egyszínes változatát is.
Nem kerülnek értékelésre azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek
és / vagy a beküldő személy(ek) nem teljesíti(k) a pályázat részvételi feltételeit.
Benyújtási határidő:
A pályázatokat legkésőbb 2020. május 31. 23 óra 59 percig lehet benyújtani (beérkezési határidő).

A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.
Projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Békésen
Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00038

4. Pályázók köre:
A projektlogó pályázaton Békésen, a Békési járásban vagy a Békéssel szomszédos településeken
(Békés, Békéscsaba, Bélmegyer, Doboz, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos,) lakó, vagy
ott iskolába járó általános- és középiskolás tanulók vehetnek részt.
Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet.
Csoportos pályázat esetében a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot az összes résztvevőnek ki kell
töltenie és be kell küldenie.
5. Értékelés, díjazás:
A pályaműveket a beadást követően egy 3 fős szakmai zsűri értékeli.
A pályázat nyertese 15 000 Ft értékű vásárlási utalványt kap.
Az eredmények kihirdetése 2020.06.15-én a https://www.bekesvaros.hu/klimatudatosbekes és a
https://www.facebook.com/klimatudatosbekes oldalakon történik meg.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről a
díjazottakat a pályázat kiírója külön értesíti.
6. További információk:
A pályaművek további felhasználása:
A pályázat kiírója a pályaműveket a pályázat kiírója az érdeklődők részére bemutatja.
A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és
kizárólagos felhasználási jogait az Békés Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) részére
átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű
átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű
többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy
elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is
magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését.
A pályázó törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása az
Önkormányzat által közzétett szakmai kiadványokban, honlapon vagy közösségi média felületein
szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen, kiállításra, közzétételre kerüljön. A művek felhasználási
jogának átengedése térítésmentesen történik.
Pályázat menete:
A pályázat egyfordulós.
A
pályázati
dokumentáció
2020.
április
https://www.bekesvaros.hu/klimatudatosbekes weboldalról.
A pályázaton való részvétel díjmentes.
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Érvényes az a pályázat, amely a benyújtási határidőig a teljeskörűen kitöltött szükséges mellékletekkel
a megfelelő formátumban a benyújtási címre megérkezik.
Érvénytelen az a pályázat:
• amelyet határidőn túl nyújtottak be,
• amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,
• amely hamis adatot tartalmaz,
• amely egyébként nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, 5 napos határidővel.
A pályázattal kapcsolatban kérdéseket a klimatudatosbekes@gmail.com e-mail címen lehet feltenni a
benyújtási határidőig.

