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 REGULAMIN KONKURSU „OPOWIEDZ O SWOIM PROJEKCIE” NA ROK 2017 

 

 ORGANIZATORZY I CEL KONKURSU  
 

Konkurs „Opowiedz o swoim projekcie...” (Konkurs), organizowany przez 
Operatorów Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” 
(Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie  
Europa i My) ma na celu zachęcenie beneficjentów programu do poszukiwania 
atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw 
wspieranych w ramach Programu. Konkurs służy wyłonieniu i nagrodzeniu 
najlepszych przykładów twórczego pokazywania oraz promowania projektów.  

 
ADRESACI KONKURSU  
 
Konkurs adresowany jest do wszystkich beneficjentów realizujących projekty, 
zarówno w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne” jak i „rozwój organizacji”  oraz 
„wsparcie grup samopomocowych” w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” w 2017 roku.  
 
OCENA PRAC  
 
W ocenie nadesłanych prac chcemy szczególnie zwrócić uwagę na aspekt dobra 
wspólnego, korzyści dla danej społeczności wynikającej z realizacji 
dofinansowanego projektu. Zachęcamy, żeby za pomocą twórczych środków 
wyrazu realizatorzy Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze 
Lokalnie” w 2017 roku pokazali swoje działania (zarówno w ramach projektów 
nakierowanych na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowch jak i 
rozwój organizacji) i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w 
społecznościach i organizacjach w wyniku ich aktywności.  
 
KATEGORIE:  
 
Prace do Konkursu mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii:  
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Materiały promocyjne: do tej kategorii można zgłaszać całe zestawy 
promocyjne dotyczące projektu. Można w niej pokazać wszystkie przykłady 
działania komunikacyjnego bez względu na ich formę: ulotki, plakaty, stronę www 
czy fanpage, ogłoszenie, reklamę filmową itp. Będziemy oceniać spójność 
merytoryczną oraz graficzną materiałów, ich estetykę oraz kreatywność 
w przygotowaniu. Prace należy zgłaszać w formie załącznika lub linku do maila 
zgłoszeniowego wraz z formularzem zgłoszeniowym. Projekt dofinansowany w 
ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

 
Fotoreportaż: do tej kategorii można zgłaszać zestawy do 10 zdjęć w wersji 

elektronicznej w plikach o rozszerzeniu *.jpg nie mniejszych niż 1280 pikseli, 
rozdzielczość 300 dpi. Zdjęcia powinny być ponumerowane według kolejności. W 
ocenie pracy będziemy brać pod uwagę to czy zdjęcia komponują się w spójną 
całość, czy opowiadają historię (czy są ze sobą powiązane), estetykę ich 
wykonania oraz ogólną koncepcję fotoreportażu. Prace należy zgłaszać w formie 
załącznika do maila zgłoszeniowego wraz z formularzem zgłoszeniowym 

 
 Film reportażowy: do tej kategorii można zgłaszać filmy opowiadające o 

realizacji projektu bądź wydarzenia, które mają charakter dokumentalny, 
reportażowy. Film nie może być dłuższy niż 2,5 minuty. Pracę należy zgłosić za 
pomocą linku do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym 
prezentację filmów (np. youtube, vimeo). W ocenie będziemy brać pod uwagę to 
czy praca przedstawia projekt lub wydarzenie w sposób zrozumiały i atrakcyjny, 
jakość materiału oraz estetykę wykonania. 

 W każdej z kategorii będziemy zwracali szczególną uwagę na pokazanie w 
jaki sposób realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia dobra wspólnego 
danej społeczności (jasne zakomunikowanie celów danego projektu i jego 
efektów).  

 
SPOSÓB ZGŁOSZENIA 
  
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada 2017 
roku na adres konkurs@mazowszelokalnie.pl.  
Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony formularz 
zgłoszeniowy z krótkim opisem (do 1000 znaków ze spacjami), oddający 
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najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do 
Konkursu. Pracę można złożyć w każdej z kategorii, natomiast jednemu 
realizatorowi może być przyznana tylko jedna nagroda. Jeżeli z punktacji w 
ocenie prac wynikałoby, że realizator miałby zdobyć więcej niż jedną nagrodę – 
otrzyma ją w tej kategorii, w której praca zdobyła najwięcej punktów. 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. Projekt dofinansowany w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
 
FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 
podczas gali „Detonator społeczny” na zakończenie Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” edycji 2017– w grudniu 2017 roku. Jury 
wybierze minimum jednego zwycięzcę.  


