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Az élhető éghajlatért - lehet pályázni

Klímavédelmi valamint rajz, plakát és fotópályázatot hirdet Dunaújváros Önkormányzata
és a Dunaújváros Felsőoktatásért Alapítvány. Az "Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban" nevet viselő projekt célja a szemléletformálás, valamint a
lakosság klímatudatosságának erősítése. A klímavédelmi felhívásra 16 év felettiek, a rajz, plakát
és fotópályázatra klímavédelem témakörben általános- és középiskolás tanulók jelentkezését várják.
A pályázat részleteit a kattintás után olvashatják.

Klímavédelmi pályázat:
1. Pályázók köre:
Dunaújváros és környéke 16 év feletti korosztály
2. Pályázat tárgya:
10-20 oldalas illusztrált pályamű beadása klímatudatosságot erősítő szemléletformálás témakörben,
az éghajlat védelmét érintő, a klímaváltozás helyi szintű sajátosságának figyelembe vételével.
Klímaváltozás elleni védelem megvalósítása, káros hatások elleni védelem, alkalmazkodás helyi
szinten.
3. A pályázat benyújtása
Benyújtási határidő: 2022. 01. 31.
Benyújtás módja:
A pályamű digitális dokumentációját a következő e-mail címen keresztül szükséges benyújtani:
klimavedelem@dunaujvaros.hu
A pályaművet beküldéséhez az alábbi információk megadása szükséges:

a
a
a
a

pályamű címe
pályázó neve
pályázó lakcíme
pályázó email címe

4. Értékelés
A pályaművek értékelése több szempontú. Az értékelést egy szakértői zsűri végzi. Az értékelés
szempontjai:
1. oldal (összes: 3)
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a témaválasztás eredetisége, fókusza
az üzenet eredetisége, komplexitása
a helyi kérdések, problémák beépítése
5. Díjazás
A pályázat első 3 helyezettje korcsoportonként és kategóriánként külön díjazásban részesül. Minden
beérkezett pályamű értékelésre kerül, a résztvevők tárgyjutalmat kapnak.
Az átadás időpontjáról és helyszínéről a díjazottat a pályázat kiírója külön értesíti.

Rajz, plakát és fotó pályázat:
1. Pályázók köre:
Dunaújváros és környéke általános- és középiskolák tanulói valamint felnőtt lakossága
2. Pályázat tárgya:
A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma a lakosságot és az iskolás korosztályt is érinti. A
pályázat témája a globális felmelegedés, a klímavédelem Dunaújvárosban és környékén.
A pályaműveket bármilyen technikával, kézzel, fekete-fehér vagy színes formátumban is el lehet
készíteni. A kézműves pályamű témája szabadon választható, ugyanakkor a klímavédelemhez
kapcsolódva környezettudatos anyaghasználat az elvárás.
3. Javasolt témák (nem kötelező a listából választani):
Környezettudatos közlekedés Dunaújvárosban
Dunaújváros jövője fákkal és fák nélkül
Így változik az éghajlatunk (szélsőséges időjárási jelenségek térségünkben)
Vízfelületek védelme Dunaújvárosban és környékén
Összefogás a klímaváltozás ellen

Benyújtás módja:

1. postai úton vagy személyes átadással lezárt csomagban az alábbi címre kell eljuttatni:
Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. (Főportán leadható.)

2. VAGY a pályamű digitális dokumentációját a következő e-mail címen keresztül szükséges
benyújtani: klimavedelem@dunaujvaros.hu
A pályamű beküldéséhez az alábbi információk megadása szükséges:
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a pályamű címe
pályázati kategória megnevezése
a pályázó neve
általános és középfokú oktatási intézményben tanulók esetén az intézmény neve
a pályázó lakcíme
a pályázó email címe

Egy pályázó maximum 1 db pályázati művel pályázhat.
Kérjük, hogy a borítékon/lezárt csomagon, tüntessék fel a következő szöveget:
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás
Dunaújvárosban” Rajz, Plakát, Fotó Pályázat
5. Értékelés
A pályaművek értékelése több szempontú. Az értékelést egy szakértői zsűri végzi. Az értékelés
szempontjai:

a témaválasztás eredetisége, fókusza
az üzenet eredetisége, komplexitása
a kidolgozás műszaki-vizuális-grafikai elemeinek minősége
alkalmazott technikák sokrétűsége
a helyi kérdések, problémák beépítése, helyi vonatkozás
6. Díjazás
A pályázat első 3 helyezettje elismerő oklevél, tárgyjutalom vagy ajándékutalvány formájában,
díjazásban részesül. A legjobb alkotásokból kiállítást rendezünk.
Az átadás időpontjáról és helyszínéről a díjazottat a pályázat kiírója külön értesíti.

A pályaművekhez tartozó adatvédelmi és szülői hozzájáruló nyilatkozatot 16 éves kor alatt (1. sz.
melléklet) kitöltve és aláírva kérjük digitálisan (szkenelve) megküldeni
a klimavedelem@dunaujvaros.hu e-mail címre.
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