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Klímaváltozás a városomban
Rajzpályázat
Módosított 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 óvodásai, általános és középiskolásai
részére rajzpályázat kerül kiírásra.
A pályázat tárgya egy figyelemfelkeltő rajz, festmény, plakát, montázs, vagy egyéb kézzel alkotott
pályamű elkészítése az alábbi témakörökben:
1. Meleg a helyzet – azaz Klímaváltozás a városomban
Manapság kiemelt hír a klíma- vagy 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 katasztrófa (aszály, bozóttűz, árvizek a megszokottnál jóval erősebb viharok, zivatarok stb.).
Ebben a témakörben olyan természet rajzokat várunk, amelyek azon túl, hogy bemutatják ezen
természeti jelenségek szépségét, ugyanakkor felhívják a figyelmet a klímaváltozás jelenlétére,
hatásaira a városban.
2. Süt a Nap, menjünk bringázni!
Egyre több tudományos kutatás alátámasztja, hogy a mostani klímaváltozást jelentős mértékben az
emberi tevékenységek során kibocsátott, úgynevezett üvegház hatású gázok (pl. szén-dioxid, nitrogénoxid, metán és vízgőz) fokozzák, így az éghajlatváltozás mérséklésének egyik eleme az üvegházhatósú
gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése (mitigáció) lehet.
A CO2, mint ÜHG a fosszilis energiahordozók (C, CH) elégetése (pl. a lakossági villamos energia
fogyasztás vagy fűtés) és a közlekedéssel kerül nagy mennyiségben a lakosság által a légkörbe.
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Ebben a témakörben a természetben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások (pl. a nap, a föld, a
víz, a szél) erejét, vagy éppen szépségét esetleg ezen energiák lakossági környezettudatos
felhasználását, illetve a környezettudatos közlekedés lehetőségeit és annak előnyeit bemutató
alkotásokat várunk.
3. Négyszögletű Kerek Erdő
Az éghajlatváltozás mérséklésének folyamatában az ÜHG kibocsátás mellett fontos a már
elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodás (adaptáció), valamint az előző kettő eléréséhez
szükséges tudás, tudatosság, életmód kialakítása, azaz a szemléletformálás.
A fák lombkoronájuk segítségével létfontosságú „árnyékoázisokat” képesek létrehozni a közvetlen
közelükben, emellett a városokban az épületek hűvösen tartásában játszanak fontos szerepet. A fáknak
megvan a módszerük a hő megfékezésére, a globális felmelegedésben nagy szerepet játszó szén-dioxid
elnyelésére. Egy „nagyra nőtt” lombos fa képes annyi oxigént termelni egy évszakban, amennyit 10
ember belélegez egy év alatt.
A nagyobb kiterjedésű erdők befolyásolni tudják az időjárást és sajátos mikroklímát alakítanak ki.
A fák földben elnyúló gyökerei kulcsfontosságúak a nagymennyiségű eső ellen, főleg az alacsonyan
fekvő vidékeken, mint például a folyóvölgyekben. Segítenek a talajban elnyelni a vizet, illetve
csökkentik a talajerózió kialakulását.
Ha Te is úgy gondolod, hogy a fák szerepe elengedhetetlen a klímaváltozás mérséklésében, akkor
készíts egy figyelemfelkeltő rajzot a fák kiemelt szerepéről a városodban.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 projekt üzenete, jelen pályázati felhívás célja:
A klíma- vagy éghajlatváltozás, mint globális környezeti probléma a Föld teljes lakosságára, így a békési
gyermekek jövőjére is kihatnak, így fontos 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
gyermekek/diákok 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 eredeti példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.
Postai cím: Békés Város Önkormányzata, 5630 Békés, Petőfi u. 2. A borítékra írják rá: „Klímaváltozás a
városomban – Rajzpályázat”
Személyesen a Békési Polgármesteri Hivatal (Békés, Petőfi u. 2.) portáján elhelyezett gyűjtődobozba
helyezhetik el a hivatal ügyfélfogadási idejében. A borítékra írják rá: „Klímaváltozás a városomban –
Rajzpályázat”
Formai előírások:
A pályamű legfeljebb 1 db, legfeljebb A/3 méretű, bármilyen kézi technikával elkészített, fekete-fehér
vagy színes alkotás. A pályaművet eredeti példányban kérjük benyújtani, a hátuljára kérjük tollal vagy
filccel ráírni a pályázó nevét, iskoláját és a témakör számát.
A pályamű kötelező mellékletei a pályázati adatlap és annak 1. sz. melléklete (nyilatkozat) hiánytalanul
kitöltve aláírással ellátva eredeti példányban.

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

Csoportos pályázat esetén minden pályázó külön ki kell hogy töltse a pályázati adatlapot és annak 1.
sz. mellékletét.
A mellékleteket és a pályaművet egy borítékba helyezve vagy becsomagolva kérjük beküldeni. Egy
borítékban vagy csomagban több pályázat is beküldhető.
Egy pályázó 1 témakörben legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be, de pályázhat egyszerre több
témakörben is.
A pályázat egyfordulós.
Nem kerülnek értékelésre azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek
és / vagy a beküldő̋ személy(ek) nem teljesíti(k) a pályázat részvételi feltételeit.
Benyújtási határidő:
A pályázatokat legkésőbb 2020. december 31. 23 óra 59 percig lehet benyújtani (beérkezési határidő).
4. Pályázók köre:
A rajzpályázaton Békésen, vagy a Békéssel szomszédos településeken (Békéscsaba, Murony,
Mezőberény, Bélmegyer, Tarhos, Doboz) lakó, vagy ezen településeken óvodába járó óvodások,
valamint ezen településeken tanuló általános- és középiskolás tanulók vehetnek részt.
Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet.
5. Értékelés, díjazás:
A pályaműveket a beadást követően egy 3 fős szakmai zsűri értékeli.
A pályázat nyertesét 30 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal díjazzuk.
Az
eredmények
kihirdetése
2021.
február
1-ét
követően
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.
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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.
július
https://www.bekesvaros.hu/klimatudatosbekes weboldalról.

10-től
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le

a

A pályázaton való részvétel díjmentes.
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.

