
   

KONKURS „OPOWIEDZ O SWOIM PROJEKCIE” 

 
ORGANIZATORZY I CEL KONKURSU 

Konkurs „Opowiedz o swoim projekcie…” (Konkurs), organizowany przez Operatorów Programu „Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” ma na celu zachęcenie beneficjentów programu do 

poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w 

ramach Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego 

pokazywania projektów.  

 

ADRESACI KONKURSU  

Konkurs adresowany jest do wszystkich beneficjentów realizujących projekty  (inicjatywy lokalne i na rozwój 

organizacji) w ramach Programu  „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” w 2014 roku.  

 

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE 

Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy 

tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej kreatywności.       W ocenie projektów 

realizowanych w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” chcemy 

szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie ukazania perspektywy sukcesu. Zachęcamy, żeby za pomocą 

twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów Programu  „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze 

Lokalnie” w 2014 roku pokazali swoje działania (zarówno w ramach projektów nakierowanych na inicjatywy 

lokalne, jak i rozwój organizacji)  i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach i 

organizacjach w wyniku ich aktywności.  

 

FORMY PRAC, KATEGORIE I TERMINARZ 

Prace do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form, które jednocześnie są kategoriami Konkursu: 

Forma/kategoria:  

Fotoreportaż – pliki graficzne (z rozszerzeniem .jpg); wymiary zdjęć: nie mniejsze niż 1280 pikseli, rozdzielczość 

300 dpi. Maksymalna liczba zdjęć w fotoreportażu: 10. 

Reportaż multimedialny (w tym 1.Fotoreportaż z krótkim opisem i dźwiękiem 2. Nagrania dźwiękowe (podcast) 

do wybranego obrazu - grafiki-fotografii 3. Film ze zdjęć z komentarzem tekstowym lub dźwiękowym 4. Film): 

nie dłuższy niż 2,5 minuty, jakość HD; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym 

umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, 

vimeo). 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 26 listopada 2014 roku na adres 

konkurs@mazowszelokalnie.pl.  

 Fotoreportaże – w formie załącznika do treści emaila  

 Reportaż multimedialny - w treści emaila - link do strony internetowej, gdzie znajduje się praca 

konkursowa 

http://europaimy.org/www/pl/projekty/207-konkurs-qopowiedzq
mailto:konkurs@mazowszelokalnie.pl
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Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony karta zgłoszenia z krótkim opisem (do 1000 znaków 

ze spacjami), oddający najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do 

Konkursu, jak również w serwisie, w którym została zamieszczona praca. 

Prace konkursowe powinny być opatrzone oświadczeniem: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji reative 

Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. 

Przedstawiony projekt dofinansowano ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze 

Lokalnie” oraz zawierać logo Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” na planszy 

końcowej. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC PRZEZ JURY  

 Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z 

uwzględnieniem pokazania zmian oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego. 

 Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, 

sposób montażu). 

 Przejrzystość i oryginalność prac. 

 Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu; 

Komisja będzie zwracać uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię 

projektu. 

 Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC PRZEZ INTERNAUTÓW 

Wybrane prace w kategorii reportażu multimedialnego zostaną opublikowane na fan page’u „Programu FIO- 

Mazowsze Lokalnie” i oddane pod ocenę internautów. Nagrodzona zostanie praca, którą w określonym 

przedziale czasowym „polubi” największa liczba internautów. 

 

FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas gali na zakończenie Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 

Mazowsze Lokalnie” edycji 2014 – w grudniu 2014 roku. Jury wybierze jednego zwycięzcę w każdej z dwóch 

kategorii. Dodatkowo, na drodze głosowania internautów zostanie przyznana nagroda specjalna w kategorii 

Reportaż multimedialny.    

 

 

http://europaimy.org/www/pl/projekty/207-konkurs-qopowiedzq

