soutěž pro studenty
středních škol
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Hraje se
o poukázky na
nákup elektroniky
pro každého člena týmu
v hodnotách:

Cílem soutěže je vytvoření
videa nebo plakátu projektu
podpořeného z evropských fondů.

3 000 Kč

Ve tvém okolí se nachází mnoho
projektů podpořených z EU. Jaký projekt
zpropaguješ, je jen na tobě! Třeba:

2 000 Kč

opravený most

zateplená škola

A VYHRAJ!

1 000 Kč
revitalizovaný park

nové autobusy

Jestli neznáš žádný projekt z fondů EU,
podívej se na www.mapaprojektů.cz.

EU4 U.dotaceEU.cz
Jsi středoškolák a cítíš se na to?
Tak jdi do toho!

Natoč video

Vytvoř plakát

Vyber projekt podpořený
z fondů EU a natoč o něm
krátký spot!

Máš raději grafiku?
Tak ukaž projekt pomocí
plakátu.

Důležité není jen zapnout
kameru, ale i dobrý scénář,
režie a střih – představ si,
že video máš umístit na
Facebook nebo Instagram.
Video by mělo být poutavé,
krátké, a přesto vypovídající.

Zvol poutavý nadpis,
zajímavou grafiku a vhodnou
kompozici. Projekt můžeš
vyfotit a fotku také použít.
Nakonec si pohraj s fonty
a s barvami a ukaž ho
světu. Nebo alespoň nám. :-)

Je jedno, jestli máš mobil
nebo profesionální
kameru.

Je důležité, aby plakát vypadal
dobře i vytištěný.
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Můžeš soutěžit sám, nebo to dát dohromady
i s dvěma dalšími kamarády a soutěžit jako
tým. Cenu pak získá každý z vás.

Bližší informace o soutěži najdeš na
webu: EU4U.dotaceEU.cz

Soutěžní příspěvky posílejte
prostřednictvím formuláře na
webu do 31. prosince 2020.

Jak soutěž funguje?

stručný průvodce

• 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?
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.

Co můžu vyhrát?
Cenu získají všichni členové týmu
včetně učitele, který se na přípravě
soutěžního projektu podílel.

Celostátní kolo

poukázky na nákup elektroniky
v e-shopu v hodnotách:
8 000 Kč, 5 000 Kč, 3 000 Kč

Regionální kolo

Jak začít?

Kontaktujte naše kolegy
z Eurocenter

• Vytvořte tým se spolužáky (max.
čtyřčlenný), 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.

poukázky na nákup elektroniky
v e-shopu v hodnotách:
3 500 Kč, 2 500 Kč, 1 500 Kč

Pro bližší informace navštivte:

Všichni účastníci, kteří zašlou své
soutěžní projekty, obdrží drobné ceny.

nebo se podívejte do brožury na:

www.navrhniprojekt.cz

www.navrhniprojekt.cz/brozura

www.navrhniprojekt.cz

Ivana
Draholová

Ostrava

Magdalena
Žáková

Plzeň

Taťána Jandová

Olomouc

Radovan
Dluhy-Smith

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.

eurocentrum.ostrava@mmr.cz
739 385 180

eurocentrum.plzen@mmr.cz
703 840 710

eurocentrum.hk@mmr.cz
731 643 693

České
Budějovice

eurocentrum.cb@mmr.cz
731 681 631

Zlín

14. 4. 2021

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

eurocentrum.olomouc@mmr.cz
731 648 053

Hradec
Králové

Lenka Krejčová

25. 3. - 11. 4. 2021

eurocentrum.brno@mmr.cz
704 852 006

eurocentrum.ul@mmr.cz
731 628 252

Radka Kozlová

24. 3. 2021

eurocentrum.praha@mmr.cz
730 163 079

Ústí nad
Labem

Pardubice

Hodnocení v Eurocentrech
Pracovníci Eurocenter projekty ohodnotí
a vyberou postupující z každého regionu.

Brno

Aneta Faina

V regionálním kole probíhají prezentace
jednotlivých projektů, po kterých týmy odpovídají
na dotazy poroty. Do celostátního kola postupují
dva nejlepší týmy z každého regionálního kola.

Soutěžní projekt zašlete pracovníkovi
Eurocentra ve vašem regionu.

1. 2. - 21. 2. 2021

Annemarie
Volinová

Taťána Jandová

On-line regionální kola

do 31. 1. 2021

Praha

eurocentrum.liberec@mmr.cz
Liberec
Alena Beršíková 731 628 252

Důležité termíny

Uzávěrka pro podání projektů

Rádi vám s projektem pomohou

Ivana
Draholová

eurocentrum.pardubice@mmr.cz
739 682 806
eurocentrum.zlin@mmr.cz
704 852 006

Karlovy Vary eurocentrum.kv@mmr.cz

Markéta
Novotná

Jihlava

Lenka
Marečková

776 295 321

eurocentrum.jihlava@mmr.cz
731 432 542

