Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny
Versenyfelhívás
2015.
A két évtizedes múltra visszatekintő Virágos Magyarországért Környezetszépítő
Verseny Szervező Bizottsága meghirdeti a 2015. évi Virágos Magyarországért versenyt,
amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés
szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának
ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet
erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet.
2015-ben lélekszámtól függően 5 kategóriában lehet nevezni:
 Falu: 2000 főig
 Falu: 2000 fő fölött
 Város: 50 000 főig
 Város: 50 000 fő fölött
 Budapest kerületei
A települések
versenybe.
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A hazai zsűri fokozott figyelemmel lesz a bírálat során








a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére,
a település zöldfelületi programjára, fejlődésére,
a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására,
a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát
szemléletére,
az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására,
a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjára és eredményeire,
a korszerű hulladékgazdálkodásra és megújuló energia felhasználásra.

A versenybe jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok az Európai
Virágos Városok és Falvak versenyének kritériumrendszeréhez igazodva a következők:






A település zöldfelületeinek minősége:
50 pont
(Növényalkalmazás, burkolatok, utcabútorok, fenntartás tervezettsége, minősége)
Környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti nevelés
15 pont
(Környezeti elemek védelme, környezeti nevelés, klímatudatosság, fenntarthatóságot
segítő tevékenységek)
Közösségi részvétel a település zöldfelületinek kialakításában
15 pont
(A lakosság, helyi közösségek, vállalkozások részvétele a közterületek szépítésében,
helyi virágosítás verseny, közösségi tervezés, konzultáció)
Turisztikai vonzerő, turistabarát környezetkialakítás
10 pont
(turisztikai látványosságok környezete, turisztikai tájékoztatás, vendégbarátság)
Önkormányzat felkészültsége, a versenyben való részvétele
10 pont
(Szakmai felkészültség, tervszerűség, stratégiai gondolkozás színvonala, a szűrizésre
történő felkészülés és a zsűrizés menetének lebonyolítása)

A 2015. év kiemelt témája: a településen a templom vagy vallási épület kertjének
gondozottsága (kiemelten figyelve a közelgő jubileumi emlékévekre: 2016-ban a Szent Márton
emlékév és 2017-ben a reformáció 500. évfordulója).
A versenyre jelentkezett települések bírálatát június elejétől augusztus végéig szakemberekből
álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve – a Szervező Bizottság javaslata
alapján – a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat.
A verseny fődíja hazánk képviselete a 2016. évi Európai Virágos Városok és Falvak
Versenyében (Entente Florale Europe) két település számára.
A verseny kiírója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turizmus Zrt., a
Vidékfejlesztési
Minisztérium,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma,
a
Belügyminisztérium, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, az
Országgyűlés Gazdasági Bizottsága, a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány,
Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Önkormányzati Főkertészek Szövetsége,
a Város- és Faluvédők Szövetsége, a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége, a Magyar
Tájépítészek Szövetsége, a Balatoni Szövetség.
Jelentkezési feltételek
A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek öt
kategóriában. A jelentkezés az interneten keresztül lehetséges a „Virágos Magyarországért”
környezetszépítő verseny honlapján:
www.viragosmagyarorszag.hu
A nyitólapon található „Versenyfelhívás és jelentkezés 2015” menüpontra kattintva a
jelentkezési lap kitöltésével lehet regisztrálni a 2015. évi versenybe. A regisztráció és a
versenyben való részvétel díjmentes. A versennyel kapcsolatos részletes információ a
honlapon található.
A versenyben részt vevő települések számára lehetőség nyílik az interneten történő szöveges
és képes bemutatkozásra. Ennek feltétele: a településről egy rövid szöveges tájékoztató (max.
1200 karakter) és három digitális fénykép (min. 300 dpi) elküldése, e-mail cím:
viragos@itthon.hu. Kérjük, hogy a képek közül legalább egy turisztikai látnivalót ábrázoló kép
legyen.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. május 31.

