
Wiadomości
Jesteś ciekaw jak Wielkopolska zmienia się dzięki funduszom unijnym? Chcesz np. poznać

historię osadnictwa olenderskiego i zwiedzić zrewitalizowany folwark w Prusimiu, albo

dowiedzieć się, w jaki sposób Fundacja Barka pomaga wykluczonym społecznie?

Zapraszamy do udziału w 7. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, podczas których

będzie można zajrzeć do miejsc, odmienionych dzięki wsparciu UE. Bądź z nami od 25 do 27

września! Tym razem on-line.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolska akcja promocyjna, organizowana przez

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jej celem jest przybliżenie efektów wdrażania

funduszy unijnych w skali całego kraju. W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa, wydarzenie

przebiegać będzie on-line. Dzięki temu nie ruszając się z domu będzie można odwiedzić nie tylko

przedsięwzięcia zrealizowane w Wielkopolsce, ale w całej Polsce. Wśród wielu atrakcji będą m.in.

wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty.

Co w Wielkopolsce?

Wielkopolską specjalnością będą wejścia antenowe „na żywo”, które będzie można zobaczyć w

internecie, ale również na kanale poznańskiej telewizji WTK. Między innymi: odwiedzimy Olandię,

zajrzymy na warsztaty z rękodzieła, albo weźmiemy udział w zajęciach ruchowych. Reporterzy w

specjalnych wejściach – od 11.00 do 21.00,  pokażą najciekawsze unijne przedsięwzięcia

zrealizowane przy wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020.

Już dzisiaj polecamy kanał You Tube „WRPO Wielkopolska”, na którym opublikowane są materiały

filmowe z udziałem naszych beneficjentów. Można zobaczyć m. in. przeżywających drugą młodość

seniorów z Wągrowca, tętniący życiem kulturalnym pałac w Jankowcach, niezwykłe odkrycia w

kościele oo. Franciszkanów w Kaliszu lub zobaczyć młodzież tworzącą materiały dziennikarskie w

Green Studio.

Konkursy

Tegoroczne DOFE to również konkurs „Bliżej, niż myślisz”, w którym możesz wziąć udział.

Wystarczy, że prześlesz krótki film, ukazujący zmiany, jakie zaszły w Twoim najbliższym otoczeniu

dzięki Funduszom Europejskim. Amatorskie nagrania należy przesłać do 10 września br. poprzez

specjalny formularz umieszczony na stronie ww.dniotwarte.eu Najlepsze realizacje wybiorą

https://www.youtube.com/watch?v=J2AYeFqHw90
https://www.youtube.com/watch?v=qtIoo-x9oPY
https://www.youtube.com/watch?v=hipsY4D5QaY
https://www.youtube.com/watch?v=X_HGNyR_GzU
http://www.dniotwarte.eu/


internauci w głosowaniu, które przeprowadzone zostanie w dniach 15-23 września. Zwycięzca

otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 tys. zł. Laureat drugiego miejsca uhonorowany zostanie

nagrodą w wysokości 3 tys. zł, a trzeciego miejsca – 2 tys. zł. Wyniki głosowania opublikowane

zostaną na stronie www.dniotwarte.eu do 27 września.

Organizatorzy przygotowali również konkurs „Pokaż swój projekt”, adresowany do realizatorów

unijnych przedsięwzięć. Aby wziąć w nim udział, beneficjenci proszeni są o przesłanie do

10 września na adres: dniotwarte@mfipr.gov.pl  krótkiego, amatorskiego filmu prezentującego

realizowany bądź zrealizowany projekt przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Zwycięzca otrzyma

możliwość nagrania profesjonalnego materiału audiowizualnego promującego przedsięwzięcie, który

następnie promowany będzie kanałami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Laureat

drugiego miejsca otrzyma kamerę, a trzeciego - profesjonalny aparat fotograficzny.

Szczegółowy program tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich dostępny jest na

https://www.dniotwarte.eu/  

Polecamy spot reklamowy o DOFE 2020 - obejrzyj
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