КОНКУРС НА ТЕМА „ЕВРОПА ОД НАШИТЕ СОНИШТА“
Проект: Обновена Европа (Europe reload)
Општина Аксаково во партнерство со Општина Сетубал / Португалија, Нугдеу Санта
Виторија / Италија, Ожаров Мазовиецки / Полска, Монтсерат / Шпанија, Викторија /
Романија и Штип / Република Македонија, во соработка со граѓанската асоцијација
„Био мрежа“ организираат натпревар под наслов „Европа во нашите соништа“ за
следниве категории:
• Пишување
• Цртеж
• фотографија
Натпреварот е организиран во рамките на проектот „Иднината на Европа-обнова“,
кофинансиран од програмата „Европа за граѓаните“ на Европската унија.
Натпреварот „Европа во нашите соништа“ има за цел да го охрабри учеството на
младите во процесот на креирање политики на локално и ЕУ ниво, да се зголеми
разбирањето за придобивките на Европската унија, меѓукултурниот дијалог и
меѓусебното разбирање и да се размислува за иднината на Европа.
Почеток на натпреварот: 1.09.2019 година
Крај на натпреварот: 31.10.2019 година
Категорија на регулативите на натпреварот „Пишување“
Делата за пишување можат да бидат есеј, поезија или проза
1. Право на учество
Натпреварот ќе се одржи во три возрасни категории:
помеѓу 7 и 13 години
помеѓу 14 и 20 години
помеѓу 21 и 29 години.
Поединци помлади од 18 години можат да учествуваат со согласност на нивните
родители или законски застапници.
2. Тема
Натпреварот за пишување дела „Европа во нашите соништа“ е поврзано со
демократскиот ангажман и граѓанско учество во програмата „Европа за граѓаните“.
Програмата „Европа за граѓаните“ за периодот 2014-2020 година е важна алатка која
сака 500 милиони жители на Унијата да добијат поактивна улога во развојот на
Унијата. Преку шеми за финансирање и активности во кои граѓаните можат да
учествуваат, програмата промовира заедничка историја и споделени вредности на
Европа и го промовира чувството на ангажман во однос на развојот на Унијата,
подигање на европскиот дух и припадност кон Европската унија.
3. Услови за учество
1. Делата за пишување се пишуваат на еден од следниве јазици: бугарски,
италијански, португалски, полски, македонски, романски, шпански или англиски.
2. Есеите содржат најмногу 300 зборови.
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3. Песните се со 1 симбол / 1800 симболи со празни места.
4. Прозните дела треба да бидат до 5 страници. Секоја страница не смее да содржи
повеќе од 1800 симболи со празни места
5. Делата за пишување треба да содржат 4 од 6-те клучни зборови: Европа, иднина,
европски, младински, сон, обнова.
6. Учесниците на натпреварот гарантираат дека тој / таа има авторско право и права
на објавување на есејот доставен на конкурс и дека организацијата е ослободена од
сите побарувања од трети страни поврзани со употреба на правото за објавување
материјали поврзани со дејноста на Европската комисија.
7. Учесникот на конкурсот му доделува на Европската комисија права за објавување
материјали поврзани со дејноста на Европската комисија.
8. Организаторите го задржуваат правото да ги исклучат од конкуренцијата на
категорија за пишување сите дела што се пишуваат нелегално, кои не се во
согласност со темата на конкурсот или не се во спротивност со општите морални
норми.
4. Критериуми за проценка од жирито
• забележани барања за задачата (должина, клучни зборови);
• креативност и оригиналност на есејот;
• јасност на порака
• комплетноста на мислењето
5. Фази на проценка
5.1 Национална рунда - Секој партнер во проектот ќе организира внатрешен круг на
проценка. Првите 3 дела ќе учествуваат на национално коло. Делата треба да бидат
преведени на англиски јазик.
5.2 Транснационална рунда - Транснационалната проценка ќе се спроведе за време
на шестата средба „Европа во нашите соништа“, што ќе се одржи од 13 - 15 ноември
2019 година во Викторија / Романија.
Цртеж категорија - Регулатива за натпревари
1. Право на учество
Право на учество на натпреварот имаат сите европски граѓани од 7 до 29 години
Натпреварот ќе се одржи во три возрасни категории:
• помеѓу 7 и 13 години
• помеѓу 14 и 20 години
• помеѓу 21 и 29 години.
Поединци помлади од 18 години можат да учествуваат со согласност на нивните
родители или законски застапници.
2. Тема
Натпреварот за пишување дела „Европа во нашите соништа“ е поврзано со
демократскиот ангажман и граѓанско учество во програмата „Европа за граѓаните“.
Програмата „Европа за граѓаните“ за периодот 2014-2020 година е важна алатка која
сака 500 милиони жители на Унијата да добијат поактивна улога во развојот на
Унијата. Преку шеми за финансирање и активности во кои граѓаните можат да
учествуваат, програмата промовира заедничка историја и споделени вредности на
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Европа и го промовира чувството на ангажман во однос на развојот на Унијата,
подигање на европскиот дух и припадност кон Европската унија.
3. Услови за учество
1. Цртежите треба да бидат со големина од мини 30/40 см и максимум. 49/70 см.
2. Нема ограничувања во однос на користените материјали
3. Учесниците на натпреварот гарантираат дека тој / таа има авторско право и права
на објавување на цртежот доставен на конкурс и дека организацијата е ослободена од
сите побарувања од трети страни поврзани со употреба на парче за објавување
материјали поврзани со дејноста на Европската комисија.
4. Учесникот на конкурсот му доделува на Европската комисија права за објавување
материјали поврзани со дејноста на Европската комисија.
5. Организаторите го задржуваат правото да ги исклучат од конкуренцијата на
категорија за пишување сите дела што се пишуваат нелегално, кои не се во
согласност со темата на конкурсот или не се во спротивност со општите морални
норми.
4. Критериуми за проценка од жирито
• креативност и оригиналност на цртежот;
• дозвола за порака
5. фази на проценка
5.1 Национална рунда - Секој партнер во проектот ќе организира внатрешен круг на
проценка. Првите 3 дела ќе учествуваат на национално коло. Делата треба да бидат
преведени на англиски јазик.
5.2 Транснационална рунда - Транснационалната проценка ќе се спроведе за време
на шестата средба „Европа во нашите соништа“, што ќе се одржи од 13 - 15 ноември
2019 година во Викторија / Романија.
Регулатива за натпревари / фотографија /
1. Право на учество
Право на учество имаат европските граѓани од 14 до 29 години. (исто како и погоре)
Натпреварот ќе се одржи во две возрасни категории:
• помеѓу 14 и 20 години
• помеѓу 21 и 29 години.
Поединци помлади од 18 години можат да учествуваат со согласност на нивните
родители или законски застапници.
2. Тема
Натпреварот „Европа во нашите соништа“ е поврзано со насоката Демократски
ангажман и граѓанско учество во програмата „Европа за граѓаните“. Програмата
„Европа за граѓаните“ за периодот 2014-2020 година е важна алатка која сака 500
милиони жители на Унијата да добијат поактивна улога во развојот на Унијата. Преку
шеми за финансирање и активности во кои граѓаните можат да учествуваат,
програмата промовира заедничка историја и споделени вредности на Европа и го
промовира чувството на ангажман во однос на развојот на Унијата, подигање на
европскиот дух и припадност кон Европската унија.
3. Услови за учество
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1. Барања за слики: не помалку од 800KB и не повеќе од 5MB. Формат JPEG или TIFF;
RGB модел на боја; Сите учесници мора да бидат во можност да обезбедат
резолуција на слика погодна за печатење изложби и информативни материјали.
2. Учесниците на натпреварот гарантираат дека тој / таа има авторско право и права
на објавување на есејот доставен на конкурс. и дека организацијата е ослободена од
сите побарувања од трети страни поврзани со употреба на парче за објавување
материјали поврзани со дејноста на Европската комисија.
3. Учесникот на конкурсот му доделува на Европската комисија права за објавување
материјали поврзани со дејноста на Европската комисија.
4. Организаторите го задржуваат правото да ги исклучат од конкуренцијата на
категорија за пишување сите дела што се пишуваат незаконски, кои не се во
согласност со темата на конкурсот или не се во спротивност со општите морални
норми.
5. фази на проценка
5.1 Национална рунда - Секој партнер во проектот ќе организира внатрешен круг на
проценка. Првите 3 дела ќе учествуваат на национално коло. Делата треба да бидат
преведени на англиски јазик.
5.2 Транснационална рунда - Транснационалната проценка ќе се спроведе за време
на шестата средба „Европа во нашите соништа“, што ќе се одржи од 13 - 15 ноември
2019 година во Викторија / Романија.
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