4 út 2050-be  Fenntartható a jövőnk?
Pályázati felhívás
A magyar tudomány eredményeinek hazai bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány
Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által 18 éve minden év novemberében megrendezett
országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik.
A Magyar Tudomány Ünnepe idei mottója: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”, amelynek fő
üzenete, hogy csak a tudományos tények és összefüggések ismeretében vállalkozhatunk a
környezetünkben zajló folyamatok megértésére, és azok várható következményeinek felmérésére,
befolyásolására; felhívja a figyelmet továbbá a közérthető és élményalapú ismeretátadás szerepére az
álhírek visszaszorításában, valamint motiválni kívánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok
létrehozására.
Az Agrárminisztérium a Magyar Tudomány Ünnepe apropóján filmpályázatot hirdet.
A pályázat részletei
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Pályázat kiírója: Agrárminisztérium
Pályázat lebonyolítója: Próbakő Kommunikáció
Pályázat neve: „4 út 2050-be Fenntartható a jövőnk?”
Pályázat rövid leírása: A BIOEAST Foresight dokumentum, egy olyan előretekintő jelentés, mely
tudományos kutatásokra alapozva 11 közép és kelet európai ország számára nyújt betekintést
a jövőbe 2050-re. 4 lehetséges jövőképet vázol fel – ahogy azt a https://foresightfilm.hu/
weboldalon látható képek is mutatják - a fosszilis anyagokon alapuló gazdaságtól egészen a
fenntarthatóságot szem előtt tartó körkörös és biomassza alapú gazdaságig. A pályázónak a
projekt keretében lehetősége nyílik arra, hogy bemutassa a saját szemüvegén keresztül, hogy
milyen jövőképek várhatnak ezen országok lakosaira és hogy milyen döntések, cselekvések
mentén jutnak el odáig.
A pályázat célja: a pályázó mutasson be legalább 2 jövőképet és az azokat elérő útvonalakat a
BIOEAST Foresight dokumentum alapján egy maximum 3 perces kisfilmben. A teljes angol
nyelvű BIOEAST Foresight dokumentum és egy rövidített magyar nyelvű kivonat a letölthető
anyagok között szerepel.
A pályázat nem köti meg a kisfilm formáját. A bemutatás történhet akár animációval, élőképes
felvétellel, interjú(kkal), képek kisfilmmé való összefűzésével stb.
Pályázni egyénileg és csapatban is lehet.
A pályázatok leadásának módja: A pályázat leadása a https://foresightfilm.hu/ weboldalon
keresztül a "Pályázat feltöltése" gombra kattintva lehetséges. A feltölthető videófájl
maximális hossza 3 perc, maximális mérete 300 MB. A kisfilmnek egyértelmű kapcsolatot kell
bemutatni a BIOEAST Foresight dokumentummal (pl. narrációban, jogtisztán felhasználható
képi anyagok használatával stb.). Elfogadható videó fájlformátumok: AVI, FLV, MOV, MPEG,
MP4, 3G/3G2, WMV, ASF, DivX. A fájl feltöltése gomb megnyomása után válassza ki a
számítógépéről a feltölteni kívánt pályázati videó fájlt, valamint a személyes adatokkal kitöltött
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és aláírt plágiumnyilatkozatot, (és amennyiben 18 évesnél fiatalabb, a kitöltött és törvényes
képviselő által aláírt szülői beleegyező nyilatkozatot), majd adja meg vezeték és utónevét az
erre kijelölt mezőkben. Ezt követően kattintson a feltöltés gombra és várja meg a "Sikeres volt
a feltöltés" üzenetet képernyőjén. Ha megjelenik a "Sikeres volt a feltöltés" üzenet, akkor a
pályázatát rögzítettük rendszerünkben, melyről a plágiumnyilatkozatban megadott e-mail
címre maximum három munkanapon belül visszajelzést is küldünk. Amennyiben nem érkezik
meg a visszajelzés, akkor vegye fel a kapcsolatot a Pályázat lebonyolítójával a
fulop@probako.hu e-mail címen.
A pályázatok leadási határideje: 2021. november 19. péntek 23.59.
A pályázati anyaggal együtt, kérem, küldje el a kitöltött és aláírt plágium nyilatkozatot és
amennyiben a pályázó, a pályázat benyújtásának napjáig nem töltötte be a 18. életévét,
úgy gondviselőjének nyilatkozatát is.
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.
• zsűrielnök: dr. Juhász Anikó Agrárminisztérium, Agrárgazdaságért felelős helyettes
államtitkár
• további zsűritagok:
 R. Nagy András, Próbakő Kommunikáció, ügyvezető igazgató
 Sin Olivér, vizuális alkotóművész
Díjazás:
• 1. díj: 100 000 Ft értékű ajándékutalvány
•

2. díj: 75 000 Ft értékű ajándékutalvány

•

3. díj: 50 000 Ft értékű ajándékutalvány
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az ajándékutalványokat a nyertesek választhatják az alábbiak közül:
könyvutalvány, túrafelszerelési utalvány, elektronikai utalvány vagy
bioboltban levásárolható utalvány

Az első 70 pályázó (csapattagok száma összesen) garantált ajándékot kap, melyet a
pályázat kiírója az eredményhirdetést követő héten postán juttat el a pályázóknak.

Eredményhirdetés: A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2021. november 25-én,
tervezetten 17 órakor megrendezésre kerülő online konferencia programjaként kerül sor az
eredményhirdetésre.

Ha a pályázattal vagy a jelentkezéssel kapcsolatban további kérés, illetve kérdés merülne fel, kérem, jelentkezzen
a +36-20-9464151-as telefonszámon vagy a fulop@probako.hu e-mail címen, ahol további részletes tájékoztatást
kaphat a pályázatról.

