
Opisz ciekawy projekt! 

Konkurs jest dwuetapowy: 
nagrody trafią do każdego regionu. 
Spośród zwycięzców wojewódzkich
wybrani zostaną laureaci krajowi

Konkurs dla dziennikarzy

18-21 maja 2017 r.

Pokaż swoim sąsiadom 
jak Fundusze Europejskie 

zmieniają Polskę 

Najlepsza europejska kampania 
publiczna. I miejsce w konkursie 
European Public Communication 
Award 2016.

Dla kogo?

prasy, radia, telewizji oraz lokalnych 
portali internetowych

wydawców, redaktorów naczelnych 
i dziennikarzy 

o zasięgu minimum jednej gminy, ale 
nie większym niż jedno województwo

3 nagrody rzeczowe dla laureatów 
krajowych o równowartości:
I miejsce – 15 tys. PLN
II miejsce –10 tys. PLN
III miejsce – 5 tys. PLN

Nagrody pieniężne dla zwycięzców 
regionalnych:
dla dziennikarza 6 tys. PLN
dla wydawcy 2 tys. PLN

DOFE w skrócie

Co roku Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
skupiają przedsiębiorczych i dynamicznych 
beneficjentów, którzy udostępniają 
społeczeństwu swoje projekty. W tym roku 
zapraszamy 18-21 maja 2017 r.

Napisz 3 artykuły, lub nagraj 3 audycje 
o jednym z prawie 1000 wydarzeń w całej 
Polsce, które odwiedza łącznie ponad 
200 000 osób. 



... nagraj trzy audycje

... zaproś do studia ciekawych gości

... wygrywaj nagrody !!!

regulamin konkursu,
formularz zgłoszeniowy,
projekty, które możesz opisać,
logo akcji, szablony plakatów, ulotek, 
bannerów,
kontakt do organizatorów.

Znajdziesz tam:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, 
wejdź na stronę: 

Napisz trzy artykuły...

Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas!

z dopiskiem "Konkurs dla dziennikarzy"

Co musisz zrobić?

Przygotuj cykl minimum trzech artyku-
łów prasowych, audycji radiowych lub 
telewizyjnych lub materiałów zamiesz-
czonych na stronie internetowej. 

Audycje radiowe i telewizyjne oraz 
materiały prasowe czy internetowe 
powinny pokazywać historie osób 
zaangażowanych w konkretne przed- 
sięwzięcia lub same projekty, które 
biorą udział w akcji ”Dni Otwarte FE”. 
Mogą też relacjonować atrakcje 
i pokazywać miejsca, które zostały 
przygotowane lub udostępnione
na potrzeby DOFE. 

Opublikuj lub wyemituj cykl. 
Wypełnij zgłosznie i prześlij je do nas 
z załącznikami. Spośród nadesłanych 
prac wyłonimy laureatów regionalnych.  
Nagrodę otrzyma też wydawca! 
Najlepsi z najlepszych otrzymają 
dodatkowo nagrodę ogólnopolską.

www.dniotwarte.eu

promocja@mr.gov.pl


