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„Klímaváltozás Békés megyében” 
PROJEKTLOGÓ KÉSZÍTÉSRE FELHÍVÁS

Békés megyei középiskolai tanulók részére

Előzmény: 

A  Békés Megyei  Önkormányzat  a  Békés Megyei  Klímastratégia kidolgozása és a
Békés  Megyei  Klímastratégiai  Platform  létrehozása  tárgyú  KEHOP-1.2.0-15-2016-
00007 azonosítószámú  nyertes  projekt  keretében  hirdet  projektlogó  készítés
pályázatot.

A pályázat meghirdetésének apropója:

A klímaváltozás mára a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a
gazdaságot,  hanem  közvetlenül  a  lakosságot,  így  mindennapjainkat  is  érinti.  Az
előrejelzések szerint az éghajlat szélsőséges változásaival kell, hogy számoljunk. A
klímánk  drasztikus  változásait  pedig  a  szélsőséges  időjárási  események
(felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és
intenzitásának  növekedései  pedig  tovább  fokozzák.  Emellett  még  új  kártevők  és
betegségek  megjelenésével,  a  természetes  ökoszisztéma felbomlásával,  valamint
ezzel  szoros  összefüggésben  az  agrárgazdálkodási  lehetőségek  változásával  is
kalkulálnunk  kell.  A  helyzetet  bonyolítja,  hogy  ezzel  szemben  a  lakosság
klímatudatossága,  valamint  az  éghajlatváltozás  helyi  hatásairól  való  ismerete
meglehetősen alacsony szintű. A Békés Megyei Önkormányzat projektjében vállalta,
hogy a klímaváltozás közép- és hosszú távú várható hatásaihoz való alkalmazkodás
jelentőségének  széles  körben  történő  elismertetése,  hatékony  megelőzési  és
alkalmazkodási  lehetőségek  felkutatása  érdekében  szemléletformáló  akciókat
szervez. Lényeges, hogy a szemléletformálást minél fiatalabb korban kezdjük el, ezt
szolgálja jelen  projektlogó készítés  felhívás is. A projekt része még egy „éghajlat-
változási  platform”  létrehozása  és  működtetése  is,  ahol  a  résztvevő  szervezetek
eszmét cserélhetnek és együttműködhetnek a témát érintő kérdésekben. 

A projektlogó készítés védnöke:

Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

A résztvevők köre:

A  projektlogó  készítésben bármely,  Békés megyében  működő  állami,  egyházi  és
egyéb fenntartású középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) diákja
részt vehet, amennyiben a megyében rendelkezik lakóhellyel.
A pályázat témái: 
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Nincsen  megkötés,  bármilyen,  az  éghajlat-változással  kapcsolatos  pályaművet
várunk.
 
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.
5. Leadási formátum: e-mailen pdf-ben.

A benyújtás módja, határidők:

A benyújtási  határidő:  2017.  december  22.  A pályaműveket  ezen  időpontig  lehet
benyújtani  kizárólag  elektronikus  úton  a  hegedus.janos@bekesmegye.hu e-mail
címre. Az alkotás beküldésekor az e-mail-be kérjük írják bele:

„Középiskolai projektlogó készítés” KEHOP-1.2.0-15-2016-00007
Benyújtó neve, életkora, lakcíme, elérhetősége (telefon, e-mail) intézmény ahova jár
(évfolyam feltüntetésével) Egy pályázó maximum 3 pályaművet küldhet be!

Értékelés, díjazás

A pályaműveket  2017. december  hónapban egy 5 fős zsűri  értékeli.  A pályázat  első három
helyezettje értékes  vásárlási utalványt kap. A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül
sor. Az átadás pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazottakat a pályázat kiírója külön értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályaművekből a legmegfelelőbbet,  a
KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 Klímastratégia projekt arculataként felhasználja.

További információk:

Békés Megyei Éghajlat-változási platform titkárság, 5601, Békéscsaba, Árpád sor 18,

Szkaliczkiné Horváth Edit, +36-70-520-9183.

Békéscsaba, 2017.11.20.

Zalai Mihály
s.k.

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
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