
▶ EUróPA Az én régIómBAn 
FotóPályázAt

 
felhívni a figyelmet arra a kiváló munkára, amit az 
európa-szerte uniós támogatással zajló projektek 
végeznek, és megvizsgálni, hogy mit jelentenek ezek 
a projektek a helyi közösségeknek – ezek voltak a céljai 
az innovatív „európa az én régiómban” fotópályázat-
nak, amelyet a regionális és várospolitikai főigazgató-
ság hirdetett meg a nyáron. 

A feladat: lefényképezni egy uniós projektet a beruházott 
uniós forrásokat megjelenítő tájékoztatóval – például hirde-
tőtáblával vagy emléktáblával együtt. két kategóriában lehe-
tett pályázni: Az egyik „Az én projektem” volt, ebben a ErFA 
vagy a kohéziós Alap által finanszírozott projektek kedvez-
ményezettjei vehettek részt. A másik a „Szemtanú” kategória 
volt, amelyben bárki pályázhatott, aki jó fényképtémát talált 
saját régiójában vagy Európában utazva. Az „Európa az én 
régiómban” pályázatot közösségi hálózatokon is népszerűsí-
tették, sőt a lebonyolításban is szerepet kapott ez a médium, 
konkrétan egy Facebook-alkalmazás formájában. A benyúj-
tott pályázatokat feltöltötték az online platformra, majd sza-
vazás következett, amelyen kiválasztották a nyerésre esélyes 
művek szűkebb körét; ezek közül szakértői zsűri választotta 
ki a két nyertest mindegyik kategóriában. 

szimeon mitkov, Cristina Dumitru tabacaru, marek Babula és Bojan 
Ivanov átveszi a díjat Johannes hahn EU-biztostól

1. A „szemtanú” kategória nyertese: cristina dumitru Tabacaru – Projekt: A Nicolae Balcescu utca felújítása – mioveni, románia
2.  A „szemtanú” kategória nyertese: Szimeon mitkov – Projekt: A „SErdicA” kommunikációs komplexum – Szófia, Bulgária
3. „Az én projektem” kategória nyertese: marek Babula – Projekt: A „Sporcik” sportpálya korszerűsítése – Siemianowice Śląskie, lengyelország 
4. „Az én projektem” kategória nyertese: Bojan ivanov – Projekt: Az „N. j. Vapcarov” iskolakomplexum felújítása – drenovec község, Bulgária

▶  1 083 
pályázat ▶  27 

országból 

▶ 7 354 
szavazat ▶  1 088 985 

látogatás a közösségi  
hálózati alkalmazásban
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A pályázat négy nyertese az októberi Nyílt napok keretében 
Brüsszelbe látogatott, hogy átvehesse díját, az 1 000 EUr 
értékű fotófelszerelést johannes Hahn regionális és város-
politikai biztostól. Az idei sikert látva azt tervezik, hogy 
2013-ban is megrendezik a pályázatot, újabb lehetőséget 
nyújtva ezzel a szárnyukat bontogató fotográfusoknak, hogy 
megmutassák másoknak, nekik mit jelent az „Európa az én 
régiómban” jelmondat.
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▶ A 20-21. oldalon látható poszter A1 méretben igényelhető 
a következő címen: regio-panorama@ec.europa.eu

-os növekedés az Európai Bizottság 
Facebook-oldalára irányuló forgalomban a pályázat 
ideje alatt, és▶  18 785 

új „lájkoló” a Facebookon

▶  1 075 %
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panorama [2012. tél ▶ 44. szám]
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