
Γιαγωνιζμόρ Φωηογπαθίαρ «Η Δςπώπη ζηην Πεπιοσή μος 2014» - 
Φωηογπαθίζηε έπγα ζςγσπημαηοδοηούμενα από ηην Δςπωπαϊκή 

Ένωζη και κεπδίζηε! 

Ο Γιαγωνιζμόρ 
Ο δηαγσληζκόο θσηνγξαθίαο «Η Επξώπε ζηελ Πεξηνρή κνπ 2014» ζηνρεύεη ζην λα 
αλαδείμεη ηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηε ζεκαζία 
ηνπο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο. 

Γηα λα ζπκκεηάζρεηε πξέπεη λα κπείηε ζηε ζρεηηθή εθαξκνγή ζηε ζειίδα ηεο Επξσπατθήο 
Επηηξνπήο ζην facebook θαη λα αλεβάζεηε θσηνγξαθίεο ελόο έξγνπ πνπ απεηθνλίδνπλ ζε 

θάπνην ζεκείν ηελ ηακπέια, πηλαθίδα ή ηελ αθίζα κε ηελ Επξσπατθή ζεκαία. Οη 
ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ θαη 
ηηο εληππώζεηο ηνπο γηα ηα έξγα θαη ηε ζεκαζία ηνπο. 

Σηελ εθαξκνγή ζην facebook κπνξείηε λα δείηε θσηνγξαθίεο κε παξαδείγκαηα από 
ηακπέιεο ή πηλαθίδεο. Ο δηαγσληζκόο μεθίλεζε ζηηο 12 Ινπλίνπ 2014 θαη λήγει ζηιρ 25 
Αςγούζηος 2014 και ώπα 12:00 (ζεξηλή ώξα Κεληξηθήο 
Επξώπεο).  

 

Νικηηέρ 

Οη 100 πξώηεο ζε ςήθνπο ηνπ θνηλνύ θσηνγξαθίεο 
θαη επηπιένλ 50 ηπραία επηιεγκέλεο ζα ηεζνύλ ζηελ θξίζε 
επηηξνπήο πνπ απνηεινύλ επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ 
ηεο θσηνγξαθίαο, ε νπνία ζα επηιέμεη 3 νικηηέρ. Η 
ςεθνθνξία γηα ην θνηλό κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζην 

facebook μεθηλάεη ζηηο 27 Απγνύζηνπ θαη ιήγεη ζηηο 8 
Σεπηεκβξίνπ –θάζε ρξήζηεο ηνπ facebook κπνξεί λα 
ςεθίζεη– άξα, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο λα ην 
θάλνπλ. Οη ληθεηέο ζα αλαθνηλσζνύλ ζηα κέζα Σεπηεκβξίνπ 2014.  

Βπαβείο 

Κάζε ληθεηήο ζα θεξδίζεη δωποεπιηαγή 1.000 εςπώ γηα θσηνγξαθηθό εμνπιηζκό θαη ένα 
ηαξίδι ζηιρ Βπςξέλλερ γηα δύν άηνκα από 6 έσο 9 Οθησβξίνπ θαηά ηελ Επξσπατθή 
Εβδνκάδα Πεξηθεξεηώλ θαη Πόιεσλ. 

Δνημέπωζη για ηο Γιαγωνιζμό 
Οη ζπρλέο εξσηήζεηο –απαληήζεηο θαη νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη δηαζέζηκνη ζηελ 
εθαξκνγή ζην facebook. Γηα ζπλερή ελεκέξσζε γηα ην δηαγσληζκό αθνινπζήζεηε ζην 
Twitter: #EUmyRegion  

Η Πεπιθεπειακή Πολιηική ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

Η Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο –ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαη ην ΕΣΠΑ– βνεζάεη λα βειηησζνύλ νη κεηαθνξέο θαη ε δηαζύλδεζε 
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ, εληζρύεη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 
πεξηνρέο, επελδύεη ζε έλα θαζαξό πεξηβάιινλ θαη βειηηώλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο 
δεμηόηεηεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οη πόξνη ησλ Επξσπατθώλ Τακείσλ επελδύνληαη 
επίζεο ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θαη κεζόδσλ παξαγσγήο, ζηελ 
απνδνηηθόηεηα ηεο ελέξγεηαο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Τα έξγα απηά 

απνζθνπνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ Επξσπαίσλ πνιηηώλ ζηα 28 Κξάηε-
Μέιε.  

Μπνξείηε λα βξείηε έξγα πνπ ιακβάλνπλ επξσπατθή ζπγρξεκαηνδόηεζε εδώ θαη 
πιεξνθνξίεο γηα άιια Επξσπατθά Τακεία εδώ. 

 

 
Όξνη δηαγσληζκνύ 

 
Σπρλέο εξσηήζεηο  
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