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Konkurs „Pokażcie nam fundusze, bo… są „bliżej niż myślisz”!”

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Konkurs jest częścią corocznej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która w tym roku odbędzie się całkowicie
online w weekend 25-27 września.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca:
„Nie przez przypadek wybraliśmy dla naszego konkursu taką właśnie nazwę.
Projekty, które zaistniały dzięki Funduszom Europejskim, znajdziesz naprawdę wszędzie.
A my chcemy zobaczyć je Twoimi oczami! Pokaż nam je i wygraj nawet 5.000 złotych.
Co musisz zrobić? Wystarczy, że znajdziesz w swojej okolicy jakąś ciekawą lub użyteczną „funduszową”
inwestycję i nagrasz o niej amatorski filmik.”
Zgłoszenia na konkurs można przesyłać do 10 września.
Spośród nadesłanych filmików, najlepsze wybiorą internauci w otwartym głosowaniu.
Pokazać można każdy projekt finansowany z Funduszy Europejskich.
To nie muszą być duże, spektakularne inwestycje. Doposażenie szkolnych pracowni, nowa ścieżka rowerowa,
wyremontowany plac zabaw, nowy sprzęt w Twojej przychodni… Takich projektów wokół Ciebie jest naprawdę
całe mnóstwo.
Poszukaj w swoim otoczeniu charakterystycznych „funduszowych” nalepek, plakatów czy tablic.
To one informują, czy dana rzecz lub inwestycja została sfinansowana z unijnych dotacji.
Możesz wejść też na stronę mapadotacji.gov.pl. Wyszukiwarka projektów umożliwia Ci ich szukanie po Twoim
województwie czy powiecie.
A jeśli szukasz inspiracji, zajrzyj na stronę dniotwarte.eu na zakładkę „Przykłady projektów”.
Sam przekonaj się, ile inwestycji masz do wyboru.
Jak zgłosić się do konkursu?
1. Należy poszukać w swojej okolicy Funduszy Europejskich.
2. Wejść na stronę: dniotwarte.eu i otworzyć zakładkę „Konkursy”. Następnie kliknąć w baner „Bliżej niż myślisz”.
Tam znajdą Państwo regulamin konkursu i wszystkie dodatkowe informacje.
3. Należy nagrać krótki filmik, w którym pokażecie Państwo, jak fundusze unijne zmieniły Państwa okolicę, szkołę,
firmę, uczelnię… Zapisać plik w formacie mp4.
4. Jeszcze raz otwórz zakładkę, na której szukaliście Państwo informacji o konkursie. Zjechać odrobinę niżej
i kliknąć w niebieskie prostokątne pole „Zgłoś filmik do konkursu”.
5. Wypełnić prosty formularz, dodać krótki opis swojego filmu i załadować plik. Odkliknąć akceptację regulaminu
i nacisnąć „Wyślij”.
Co dalej?
Zgłoszenie, jeśli spełnia warunki regulaminu, pojawi się na stronie dniotwarte.eu.
Oznacza to, że zostało dopuszczone do konkursu.
Spośród nadesłanych filmików, najlepsze wybiorą internauci w otwartym głosowaniu.
Dla laureatów przewidziane są 3 nagrody, w wysokości: 5.000 zł, 3.000 zł i 2.000 zł.

