Jak soutěž funguje?

Co můžu vyhrát?

• Rádi byste, aby vaše škola měla moderně
vybavené učebny?
• Chtěli byste cestovat modernějšími
a pohodlnějšími autobusy?
• Máte nějaký nápad, jak zlepšit ochranu
životního prostředí ve vašem okolí?

Cenu získají všichni členové týmu včetně učitele,
který se na přípravě do soutěže podílel.

To vše a mnohem více vám mohou pomoci
vyřešit fondy Evropské unie.
V soutěži Navrhni projekt si můžete
vyzkoušet, jak se píše projektová žádost
a co všechno je s ní spojené.

Jak začít?

Celostátní kolo

• Vytvořte tým se spolužáky, můžete však soutěžit
i jako jednotlivci.
• Zamyslete se nad tím, co byste chtěli ve svém
okolí zlepšit.
• Oslovte jednoho ze svých učitelů, aby do toho
šel s vámi.
• Kontaktujte pracovníka Eurocentra ve vašem
regionu a konzultujte s ním vaše nápady.

Regionální kolo

Pro bližší informace navštivte:

1. místo: notebook
2. místo: bezdrátová sluchátka
3. místo: 2 TB externí disk

1. místo: kamera
2. místo: přenosný reproduktor
3. místo: 1 TB externí disk

www.navrhniprojekt.cz

Všichni, kteří zašlou své soutěžní projekty, obdrží
drobné ceny za účast.

nebo se podívejte do brožury na:

www.navrhniprojekt.cz/brozura

Důležité termíny
SOUTĚŽ ZAČÍNÁ OD 1. 9. 2017

Uzávěrka pro podání projektů

Regionální kolo
V regionálním kole probíhají prezentace jednotlivých projektů, po
kterých týmy odpovídají na dotazy poroty. Do celostátního kola
postupují vítězové.

Soutěžní projekt zašlete pracovníkovi Eurocentra
ve vašem regionu.

do 31. 1. 2018

31. 1 - 15. 2. 2018

19. 3. – 31. 3. 2018

1. 4. - 16. 4. 2018
Celostátní kolo

Hodnocení v Eurocentrech
Pracovníci Eurocenter projekty ohodnotí a vyberou
vždy tři postupující v každém regionu. Mohou, ale
nemusí udělit divokou kartu a tím vybrat čtvrtého
postupujícího.

19. 4. 2018

Pauza mezi regionálním a celostátním kolem
Finalisté mají během pauzy možnost vylepšit své projekty na
základě připomínek poroty a zvýšit tak své šance na vítězství.

Celostátní kolo hostí nejlepší týmy z celé republiky přímo
na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze. Celkový vítěz
získá nejen hodnotné ceny, ale zejména cenné zkušenosti,
díky kterým se v budoucnu neztratí.

Myslíte, že by některé
věci v místě, kde žijete,
bylo možné dělat jinak
a lépe?

Domluvte se se spolužáky,
sestavte tým a navrhněte
svůj vlastní projekt!

Pokud bude váš projekt
dobrý, můžete vyhrát
atraktivní ceny.

.CZ
Soutěž pro studenty středních
škol

Zajímají vás možnosti,
které nabízejí fondy
Evropské unie?

Kontaktujte naše kolegy z Eurocenter
Rádi vám s projektem pomohou
Praha

eurocentrum.praha@mmr.cz
733 674 849

Brno

eurocentrum.brno@mmr.cz
731 681 630

Ostrava

eurocentrum.ostrava@mmr.cz
739 385 180

Plzeň

eurocentrum.plzen@mmr.cz
734 439 861

Liberec

eurocentrum.liberec@mmr.cz
731 628 252

Olomouc

eurocentrum.olomouc@mmr.cz
731 648 053

Ústí nad Labem

eurocentrum.ul@mmr.cz
733 787 797

Hradec Králové

eurocentrum.hk@mmr.cz
731 643 693

České Budějovice

eurocentrum.cb@mmr.cz
731 681 631

Pardubice

eurocentrum.pardubice@mmr.cz
731 643 693

Zlín

eurocentrum.zlin@mmr.cz
734 790 580

Karlovy Vary

eurocentrum.kv@mmr.cz
734 418 535

Jihlava

eurocentrum.jihlava@mmr.cz
731 432 542
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Soutěž „Navrhni projekt” pořádá Ministerstvo
pro místní rozvoj, Oddělení publicity EU, ve
spolupráci se sítí Eurocenter.
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