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  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A FÖLD NAPJA alkalmából 

 tanulmányi verseny keretében rajzpályázat 

 „Éghajlatváltozás és klímavédelem Kunszentmiklóson” témakörben óvodások részére 

 

 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata  

„Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Kunszentmiklóson” címmel  
(projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00034)  

sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
keretében,  

így közel 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, 
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor. 

 A projektről bővebb információt a www.kunszentmiklos.hu oldalon olvashatnak. 
 

 

1. A pályázat kiírója, szervezője 

 

A rajzpályázat „Éghajlatváltozás és klímavédelem Kunszentmiklóson” témakörben 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata, mint megvalósító Projektgazda által kerül kiírásra és 

lebonyolításra. A pályázat megvalósításában részt vesz továbbá a Magyar Innováció és 

Hatékonyság Nonprofit Kft., a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 

és a Pont Velem Szolgáltató Nonprofit Kft. mint szakmai együttműködő partner.  

 

2. A pályázati téma háttere 

 

Az utóbbi évtizedekben az éghajlatváltozás komoly globális környezeti problémaként egyre 

több országban határozza meg mindennapjainkat. A melegedő évszakok, a szélsőséges 

időjárási események gyakoribbá válása, a növekvő aszályproblémák, rekordokat döntő 

árvizek, az invazív fajok, új kórokozók megjelenése már hazánkban is érezhető hatást 

gyakorol az egészségünkre, társadalmi és gazdasági életünkre. 

 

Tudományos egyetértés van abban, mind a Föld, mind Magyarország klímájának utóbbi 

évtizedekben tapasztalható változását jelentős mértékben az emberi tevékenységek során 

http://www.kunszentmiklos.hu/


 

Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Kunszentmiklóson 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00034 

kibocsátott üvegház hatású gázok, a földfelszín 

átalakítása és a közvetlen hőkibocsátás okozzák. 

A klímaváltozás elleni fellépés, az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése, a hatásokhoz való eredményes alkalmazkodás csak úgy 

sikerülhet, ha széleskörű éghajlati partnerséget alakítunk ki, minden jelentős társadalmi, 

gazdasági réteget, csoportot megszólítva. Az óvodások szemléletformálásának is 

kulcsszerepe van a jövő generációk klímatudatossága szempontjából, így a fent hivatkozott 

projekt keretében Kunszentmiklós város óvodásai részére tanulmányi versenyt hirdetünk. 

 

Jelen tanulmányi verseny Kunszentmiklóson működő óvoda óvodás csoportjainak 

szóló rajzpályázat.  

 

3. Főbb pályázati információk 

 

Pályázat témája 

 

A pályázat témája az éghajlatváltozás jelensége és a klímaváltozás elleni fellépés,  

• beleértve az éghajlattal kapcsolatos emberi hatások mérséklését (pl. 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, fenntartható 

területhasználat kialakítása, energiatakarékosság és energiahatékonyság)  

• és a megváltozott éghajlathoz való alkalmazkodást (pl. fenntartható 

közlekedés, helyi élelmiszerek fogyasztása, zöldterületek bővítése, 

természeti értékek védelme, aszályok kezelése, egészségügyi kockázatok 

csökkentése stb.).  

 

A témák kapcsán figyelemfelkeltő és/vagy tudásmegosztást, a témára való érzékenyítést 

szolgáló pályamű/projektmunka, azaz csoportos rajz elkészítését várjuk. 

 

Pályázók köre  

 

Kunszentmiklós település óvodás csoportjai. 

  



 

Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Kunszentmiklóson 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00034 

 

4. Pályázati lépések, a pályázat tartalma 

 

A versenyben való részvétel feltétele, minimum 1 db - a pályázati kiírásnak megfelelő -

pályamű, amely a klímaváltozással kapcsolatos témákkal összefüggő rajz, alkotás. 

A pályaművet (rajzot) bármilyen technikával, szabadkézzel (minimum A/3 méretben) kell 

elkészíteni. 

 

5. Benyújtással kapcsolatos információk  

 

Benyújtási határidő: 2021. május 7. 

 

A pályaműve(ke)t a fenti határidőig személyes átadással az alábbi címre kell eljuttatni:  

 

 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata - Árgyelán Bea részére 

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 

 

 

A pályaműhöz tartozó törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát (1. sz. melléklet) kitöltve 

és aláírva a pályaművel együtt csomagolva kérjük megküldeni. 

 

Egy adott csoport maximum 2 db pályázati művel pályázhat.  

 

Nem kerülnek értékelésre azon pályaművek, amelyek nem felelnek meg a fenti 

követelményeknek és / vagy a beküldő nem teljesíti a pályázat részvételi feltételeit, illetve 

amelyekhez nem nyújtották be az 1. sz. nyilatkozatokat.  

 

6. Kötelezően benyújtandó dokumentumok  

 

1) Pályamű fizikai formátumban (rajz) 

2) 1.sz. melléklet a törvényes képviselő által kitöltve és hitelesítve 
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7. Értékelés 

A pályaművek értékelését egy szakértői zsűri 

végzi, melyet az önkormányzat munkatársai és  

a projekt szakmai együttműködő par tnereinek témában jártas szakértői alkotnak.  

 

Az értékelés szempontjai:  

• anyag- és eszközhasználat,  

• formaalkotás,  

• térkitöltés,  

• témaválasztás (kiíráshoz igazodása) eredetisége,  

• kreativitás, kifejezőerő, összhatás. 

 

Értesítés 

A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek pontos időpontjáról és 

helyszínéről a díjazottakat a pályázat kiírója külön értesíti.  

 

8. Díjazás 

A pályázatban résztvevő óvodás csoportokat tárgynyereményben, a kategóriánként 1-3. 

helyezetteket pedig külön elismerő oklevélben is részesítjük; ezen alkotások 

bemutatására lehetőséget biztosítunk.  

 

9. További információ, elérhetőség 

 

A pályázatokról bővebb információt a kunszentmiklos.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: 

Árgyelán Bea (penzugy@kunszentmiklos.hu, +36 76/551-061) 

 

10. Pályázat mellékletei  

 

1. sz. melléklet: Törvényes képviselő önkéntes hozzájáruló nyilatkozata 

http://www.lajosmizse.hu/

