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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Meghirdetjük a "Tekintettel a gyepekre" című kreativitás versenyt! 
 

Annak érdekében, hogy a gyepek fontosságáról szóló üzeneteink bekerüljenek a köztudatba, 
szeretnénk a fiatalokat is bevonni a pályázatunkba, egy egyetemi és mesterszakos hallgatóknak szóló 
kreativitási verseny keretében. A nyeremények összértéke 2.500 euró. 

 

Amióta elindítottuk az "Agrárkörnyezetvédelmi szakpolitika fejlesztése részvételi akciókutatással és 
civil hozzájárulással" című projektet, amelyet szervezetünk a szatmárnémeti Erdélyi Kárpát 
Egyesülettel partnerségben valósít meg, rádöbbentünk, hogy a romániai gyepek nemcsak 
biodiverzitásukat tekintve romlanak évről évre, hanem a területük is riasztó mértékben csökken. A 
pályázatot az Active Citizens Fund program támogatja, amelyet Izland, Liechtenstein és Norvégia 
finanszíroz a 2014–2021-es EGT-támogatások révén. 

Sajnos, a jövőre néző kilátások cseppet sem biztatóak, mivel a 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó 
Nemzeti Stratégiai Terv kidolgozása során folyamatosan hangsúlyoznunk kellett, hogy az nem 
tartalmaz elegendő és megfelelő intézkedéseket az ország különböző földrajzi területein található 
fontos gyepterületek védelmére.  Szemünk láttára alakítanak át szántófölddé értékes gyepterületeket, 
vagy áldozzák fel őket lakóterületek vagy infrastrukturális projektek számára, aggasztó módon sok 
esetben éppen megújuló energiatermelés céljából (napelemparkok vagy szélerőművek). 

Projektünk a gyepterületek megőrzésének céljából íródott, és több aktivitást foglal magába: kutatást, 
természetvédelmet, watchdog és monitoring tevékenységeket, de nem utolsó sorban oktatást és 
tudatosítást is. 

Ahhoz, hogy szélesebb körben megértessük miért fontosak a gyepek, három szemszögből közelítettük 
meg ezeket a fontos élőhelyeket: biológiai sokféleség, gyepgazdálkodási gyakorlatok, amelytől nagy 
mértékben függnek (kaszálás, legeltetés), és az általuk nyújtott javak, szolgáltatások. 

Ezeket a témákat ölelte fel az a szeminárium sorozat is, amelyet májusban és júniusban tartottunk a 
hallgatóknak hat romániai egyetemi központban, melyek során a gyepeket mint olyan "zöld" témát 
kívántuk bemutatni, amellyel a hallgatók jobban megismerkedhetnek, de egyben a verseny inspirációs 
forrásaként is szolgál. 

A “Tekintettel a gyepekre” versenyünk kizárólag egyetemi és mesterszakos hallgatóknak szól. 
Pályázhatnak egyénileg vagy csoportosan, két kategóriában: kép és videó - az illusztrációktól, 
plakátokon, infografikákon át az animációig, dramatizációig vagy más típusú videoanyagokig.  

A benevezés díjtalan. A határidő 2022. augusztus 22, a pályaművek témájának pedig hazánk 
gyepterületeivel kell összefüggésben lenniük. 

A pályázókat arra ösztönözzük, hogy a következő témák bármelyikéből merítsenek ihletet: biológiai 
sokféleség, hagyományos gyepgazdálkodási gyakorlatok, ökoszisztéma szolgáltatások, az ember és a 
gyepterületek közötti kapcsolat. És hogy megkönnyítsük a munkájukat, széleskörű környezeti nevelési 
anyagot bocsátunk rendelkezésükre a gyepekről, amelyet a pajisti.milvus.ro weboldalunkon találhatnak 
meg. 

https://live.issuemonitoring.ro/email/issue/7315-planul-national-strategic-2023-2027-februarie-2022
https://pajisti.milvus.ro/hu/
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A pályázat honlapján a versenyszabályzat és az online jelentkezési lap is elérhető.  

A zsűrizési szempontok tekintetében az eredetiséget, a kreativitást, a javasolt témához való 
kapcsolódást és a pontosságot értékeljük. Itt kell hozzátennünk, hogy a tudományos pontosság 
ellenőrzése érdekében a diákoknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy 2022. augusztus 7-ig az 
office@milvus.ro címen konkrét (szakértői) kérdésekkel forduljanak hozzánk, amelyekre  olyan 
szakemberek válaszolnak, akik nem vesznek részt a zsűrizésben. 

A legjobb pályaműveket díjazzuk, több városban kiállítjuk és közzétesszük a platformjainkon. Összesen 
8 alkotás kerül díjazásra, a nyeremények összértéke 2500 euró. Az 1., 2. és 3. helyeken kívül két 
különdíjat is kiosztunk - eredetiségi, illetve közönségdíjat. A nyeremények fotó-videó vagy IT 
felszerelés/kiegészítők vásárlására szolgáló utalványok. A nyertesek listáját október 22-ig 
közzétesszük a honlapon. 

További részletek: pajiști.milvus.ro/concurs. 

Mellékeljük a román és magyar nyelvű versenyplakátot. 

-------------------------------------------------------------- 
Kommunikáció felelős: Laura Turdean, Milvus Csoport 
E-mail: laura.turdean@milvus.ro, mobil: 0745-954.251 | http://pajisti.milvus.ro/   
-------------------------------------------------------------- 

Az Active Citizens Fund Románia programól 

Az Active Citizens Fund Románia programot az EGT Alapok 2014-2021 finanszírozza. Az Alapok célja a gazdasági 
és szociális különbségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok (Izland, 
Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A Program alapkezelője a Civil Társadalom 
Fejlesztéséért Alapítvány, a Polgár-Társ Alapítvány, a Roma Közösségek Erőforrásközpontja, a PACT Alapítvány 
és a Frivillighet Norge által alkotott és az FMO (az EGT és Norvég Alapok Finanszírozási Mechanizmusának 
Irodája) által kinevezett konzorcium. Az Active Citizens Fund Románia célja a civil társadalom és az aktív polgárság 
megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A Program 46 000 000 euró 
összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését 
célozza, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív polgárság és az emberi jogok előmozdításában, 
miközben megerősíti az adományozó államokkal, Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával fennálló kétoldalú 
kapcsolatokat. További információ az Active Citizens Fund Romániáról a www.activecitizensfund.ro oldalon 
található. További információt az EGT és Norvég Alapokról a www.eeagrants.org oldalon talál. 

A Milvus Csoport egy nonprofit, nem kormányzati szervezet, amely a madarak és a természet védelmének 
szenteli magát, a természetvédelem területén dolgozik a kutatás, a nevelés és a tanácsadás révén, azzal a céllal, 
hogy Romániát a természet és az emberek számára egy jobb hellyé változtassa. 
A Szatmárnémeti Erdélyi Kárpát Egyesületet (EKE) egy lelkes természetbarát csoport alapította azzal a 
küldetéssel, hogy egy egészséges környezetben élő, egészséges társadalomért dolgozzon. A természetben 
végzett tevékenységek szervezésével az ökoturizmust népszerűsítik és a természeti örökség védelmét 
szorgalmazzák. 
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