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YOUTH4N - Youth for Nature - FMP-E/1901/1.1/040 

 

„EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁGÉRT” 

KREATÍV VIDEO-PÁLYÁZAT FELHÍVÁSA  

Szikszó Város Önkormányzata, a szlovákiai Felsővály Község Önkormányzata partnerségével sikeres pályá-
zatot nyújtott be az INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KISPROJEKT 
ALAP 2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA, melynek keretében támogatást nyert a „YOUTH4N – A természeti kincsek 

megőrzését támogató környezettudatos szemléletet formáló program a fiatalok számára” elnevezésű, FMP-
E/1901/1.1/040 azonosító számú projekt megvalósítására. 

A projekt fő célja a természeti örökség megőrzése egészség- és környezettudatos szemléletet formáló 
programokon keresztül a két település fiataljai és családjaik, nevelőik számára. 

A VERSENYFELHÍVÁS TÁRGYA 

Az egészség- és környezettudatosságot népszerűsítő videók, kisfilmek készítése.  
A kisfilmek hossza maximum 10 perc lehet. 

A videót bármilyen, az egészség- és környezettudatosságot érintő általános, vagy helyi, szikszói – prob-
lémákat, negatív jelenségeket, megoldásokat ismertető, véleményeket bemutató – avagy jó példákat, jó 

megoldásokat ismertető, népszerűsítő témában, bármilyen video-technikával el lehet készíteni. 
A kisfilmek felhasználásra kerülnek a rendezvényeken, a legjobbak bemutatásra kerülnek a zárórendez-

vényen, a SIXO tévében és hálózati partnereinél. 

PÁLYÁZÓK KÖRE 

A pályázat ezen alkotóversenyén részt vehetnek Szikszó és Felsővály települések 

• általános és középiskolás tanulói, egyénileg vagy 3-5 fős alkotócsoportokban; 

• a településeken élő 18-25 év közötti fiatalok, egyénileg vagy 3-5 fős alkotócsoportokban; 

• a települések felnőtt, 25 évnél idősebb lakossága, egyénileg vagy 3-5 fős alkotócsoportokban, a 
fiatalokat célzó alkotásokkal. 

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS ÉS BENYÚJTÁS 

Nevezési lap: https://forms.gle/YNV4i3QPvtxsCSnW8 
A pályaműveket a https://forms.gle/9ZzWXPDk1bux1KtV8 linkről elérhető kísérő lappal a következő 

felületre kell feltölteni: https://drive.google.com/drive/folders/1TpFlRhqfd-
FhCk1XCo3C3T9lLNXbGu8g?usp=sharing  

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

A pályaművek benyújtásának határideje: 2021. augusztus 06. 18:00 óra 

PÁLYÁZATOK DÍJAZÁSA 

A korcsoportonként első három helyezett pályaművet tárgyjutalmakkal, elsősorban számítástechnikai, 
infokommunikációs eszközökkel díjazzuk, és további különdíjakkal. 

PÁLYÁZATOK ZSŰRIZÉSE ÉS DÍJÁTADÁS 

A pályamunkákat egy szakmai zsűri – a téma relevanciája, tartalmi megfelelőssége, a tartalom bemuta-
tása, az alkalmazott technika, a kreativitás, újszerűség és hatásosság szempontjai alapján – értékeli. 

Díjátadás a Karola Oktatási Központban tartandó Zárókonferencián, 2021. augusztus 31-én.  

További információk: www.szikszo.hu  
Dr. Piskóti István, alpolgármester, piskoti.istvan@szikszo.hu 

Projektmenedzsment: szikszo.interreg@gmail.com 
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