A MI VILÁGUNK PÁLYÁZATOK

Pályázatok
Összeállította: Karkó Ádám

Méhbarát kertek
A Méhészet folyóirat együttműködésben a Drót
alkotói portállal, a Magyar Írószövetséggel és az
xForest.hu‑val művészeti pályázatot hirdet Méhbarát
kertek címmel. Általános kérdéseik mindenkit foglalkoztatnak: Miért fontosak a méhbarát kertek? Milyen
eszközökkel tudjuk méhbaráttá tenni a környezetünket kicsiben és nagyban? Mi történik jelenleg a beporzó rovarokkal? Milyenné válna a világ a méhek és más
beporzó rovarok nélkül?
Pályázók köre: A pályázók három kategóriában és
két korcsoportban mérhetik össze egymással tudásukat és kreativitásukat. A két korcsoport a 3–14 éves
(gyerek) korig tartó korosztály, illetve a 14 év felettiek
(felnőtt).
Beküldési határidő: 2022. május 20.
További információ:
https://xforest.hu/mehbarat-kertek-palyazat/

Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj
Az UNESCO második alkalommal írta a Selyemutak
Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj – Fiatal kutatók kapacitásának és hozzájárulásának megerősítése elnevezésű
pályázatát. Az UNESCO Selyemutak Program keretében folyó munka célja a selyemutak gazdag történelmének, közös örökségének és szellemiségének
jobb megértése. Ehhez járul hozzá a Kínai UNESCO
Nemzeti Bizottság támogatásával megvalósuló pályázati lehetőség is, amellyel ösztönözni kívánják a fiatal
kutatókat a selyemutak közös örökségének további
tanulmányozására. A támogatásra minden országból
pályázhatnak posztgraduális kutatók, akik a jelentkezés időpontjában 35 évesek, vagy annál fiatalabbak.
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MobilBalaton Videóverseny 2022
A Magyar Mozgókép Fesztivál és a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál videóversenyt
hirdet 20 év alatti fiataloknak. Pályázni lehet egy
másfél perces filmmel. A pályázatot Északi part és
Déli part témában írták ki. Műfaji megkötés nincs,
akár animáció, élőszereplős kisfilm vagy videóklip is
benyújtható a pályázaton.
Beküldési határidő: 2022. május 25.
A pályázók filmjei közül kiválasztott legjobb három
film értékes díjban részesül.
További információ:
https://www.kidfilmfestival.hu/2022/02/24/
cinemira-kids-mobilbalaton-2022/

Erdők ölelése, vizek csobogása
A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület Erdők ölelése, vizek csobogása címmel pályázatot hirdet irodalmi (vers-, próza-, meseíró)
és természetfotós kategóriában.
Pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be a hazai
és határon túli általános és középiskolások. A pályázat mindkét kategóriában három korcsoport szerint
nyújtható be. A pályázat korcsoportjai mindkét kategóriában:
 6–9 éves korosztály

(2013 és 2016 között születtek)

 10–14 éves korosztály

(2008 és 2012 között születtek)

 15–19 éves korosztály

(2002 és 2007 között születtek)

Jelentkezési határidő: 2022. május 31.

Beküldési határidó: 2022. június 28.

A felhívásra benyújtott pályázatok közül a bíráló testület 12 nyertes kutatási projektet választ ki. A nyertes projektek külön-külön 10.000 USD (körülbelül 3,3
millió forint) összegű támogatásban részesülnek.

Minden kategória első hat helyezettje értékes jutalomban részesül. A helyezett pályaműveket megjelentetik a pályázat kiírásának alkalmából kiadott
könyvben.

További információ:
https://unesco.hu/palyazatok/selyemutakifjusagi-kutatasi-osztondij-107400

További információ:
https://pafi.hu/palyazat/erdok-olelese-vizekcsobogasa
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