Hulladékböjt
Pályázati felhívás
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás pályázatot hirdet általános-, közép-,
és főiskolai diákok részére Hulladékböjt címmel a „Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Rendszerének továbbfejlesztése” c. program alkalmából.
A pályázat célja
A projekt egyik célja a Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Program
során kiépülő rendszer népszerűsítése és a hatékonyabb működés elősegítése.
További cél a térségben élő fiatalok érzékenyítése a környezetvédelmi, azon belül
elsősorban a hulladékos problémák iránt, figyelmüket a jó gyakorlatokra és a
pozitív viselkedésmintákra irányítva. A pályázat olyan kulcskompetenciákat
fejleszt, melyek segítik a résztvevők könnyebb boldogulását az életben: kreatív
problémamegoldó
készség,
együttműködés,
kommunikáció,
természettudományos ismeretek, rendszerszemlélet.
Kik nevezhetnek
A Körös-szögi Kistérség településeinek (Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kardos,
Kondoros, Szarvas) általános-, közép-, és főiskolai tanulói. 3-10 fős csapatok
jelentkezését várjuk, a nevezés három korosztályban lehetséges:
- általános iskolai csapat (1 fő felnőtt csoportvezetővel);
- középiskolai csapat (1 fő felnőtt csoportvezetővel);
- és főiskolai csapat.
A beadandó pályázat
A csapatok egy helyi hulladékproblémával és annak megoldási lehetőségeivel
pályázhatnak, feltérképezve az érintettek körét, a megoldásban segítségükre
levő szervezeteket (mint pl. helyi civil szervezeteket, cégeket, illetve a térségiés országos állami hatóságokat, önkormányzatokat), illetve a megoldást gátló
tényezőket. Nem titkolt cél ezzel a helyi együttműködések előmozdítása és az
államigazgatás működésébe való betekintés segítése is.
Felhívásunkra olyan projekteket várunk, amelyek a környezeti fenntarthatóságot,
ezáltal az éghajlat védelmét szolgálják, különös figyelmet fordítva a hulladékmegelőzésre.
Néhány lehetséges példa:
- szerves hulladék eltérítése a lerakástól: iskolakert, vagy komposztkert
kialakítása az oktatási intézmény területén;
- átfogó szelektív hulladékgyűjtési-, és hulladék-megelőzési rendszer
bevezetése (adott iskola gyűjt-e szelektíven? Ha nem, miért és hogy
kéne?);
- illegális szemétkupacok feltérképezése,
mobil applikációba való feltöltésük (pl.
www.trashout.me)
és
esetleges
felszámolásuk; a terület funkcióváltására
javaslatok.
A
választott
probléma
megoldásának
megvalósulási ideje nem kötött, akár több éves
lefutású is lehet. A minél konkrétabb lépéseket

és eredményeket a zsűri extra pontokkal értékeli.
A pályázat menete:
A pályázati anyagot és a feldolgozott problémáról készített anyagok fotóit 2015.
november 20., 16.00 óráig várjuk a korosszog@okopack.hu címre.
A pályázati anyagban egyértelműen szerepeljen:
- csapat neve,
-

csapattagok,

-

korosztály (általános-, közép-, vagy főiskolás),

-

csapatvezető neve és elérhetősége,

-

a pályázati anyag dokumentuma (max.: 10.000 karakter szóközökkel,
képek nélkül),

-

az e-mail tárgya „Hulladékböjt” legyen!

A nyertes pályázók november 27-én 13 órakor, a „Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási
Rendszerének
továbbfejlesztése”
c.
program
záróeseményén előadják eredményeiket és bemutatják a projekt kapcsán
készített anyagokat, ennek helyszíne a szarvasi Cervinus Teátrum
konferenciaterme. Ezt lehet csoportosan is kreatív elemekkel, de lehet .ppt
formátumú prezentációt, vagy Prezit is készíteni.
Díjazás
Fődíj: a legjobb pályázatot beadó csapat tagjai egri kirándulást nyernek (3 nap,
2 éjszaka szállással; utazási költségtérítés; belépő a „Város a város alatt érseki
pincerendszer”-be és a Minaretbe).
Különdíj: egynapos természetvédelmi programhoz köthető tanulmányút a KörösMaros Nemzeti Park jóvoltából.
Minden érvényes nevezést beadó csapat -helyezéstől függetlenül-, elismerő
oklevélben és ismeretterjesztő kiadványokban részesül.
Zsűri
- Váradi Ágnes, a Város és Környezetvédő Egyesület vezetője;
- Dr. Futó Zoltán, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar Tessedik Campus dékánhelyettese;
- Bedő Károlyné, OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság,
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya;
- Kump
Edina,
ÖKO-Pack
Kft.,
környezetkutató,
környezeti
nevelés
szakértő.
Eredményhirdetés
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
zsűrije november
27-én,
a
Körös-szögi
Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének
továbbfejlesztése c.
program projektzáró

eseményén hirdeti ki az eredményeket és adja át a nyereményeket.

Pályázati anyaggal szembeni elvárások
Az adott problémakörről készíthető dokumentumok
megválasztható, mint például: plakát, makett.
-

-

kivitelezése

szabadon

Plakát: maximális mérete 70x100 cm. Lehet álló, vagy fekvő formátumú.
Fontos kritérium a kevés szöveg használata az olvashatóság és
átláthatóság érdekében.
Makett: alapterületének maximális mérete 70x100 cm, magassága ne
haladja meg a 40 centimétert. Makettet csak igényes, szép kivitelben
készítsenek! Természetes anyagok használata előnyben!

A pályázati anyaggal együtt elküldött fotókkal szembeni követelmények:
- A fotók jól láthatóan, olvashatóan mutassák be a kiegészítő anyagokat.
- Maximum 5 db fotó küldhető a pályázati anyag mellé, melyek össz mérete
nem haladhatja meg az 5Mb-ot.

További információ:
Kump Edina
Környezeti nevelő, kutató
Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének továbbfejlesztése
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
06 30 730 52 76
edina@okopack.hu
www.szelektiv.korosszog.hu

