
 

 

  

   

Regulamin Konkursu Dziennikarskiego 

„To się dzieje. Fundusze Europejskie lokalnie” 

dla uczestników warsztatów „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” 

na najlepszy artykuł o Funduszach Europejskich  

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, realizujące 

projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”. 

2. Środki finansowe na organizację konkursu pochodzą od Ministerstwa Rozwoju, które przyznało 

Stowarzyszeniu dotację na realizację projektu w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie 

Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. 

3. Konkurs dziennikarski „To się dzieje. Fundusze Europejskie lokalnie” zwany w dalszej części Konkursem, 

kierowany jest do uczestników warsztatów realizowanych w ramach projektu „Fundusze Europejskie na 

jedynce prasy lokalnej i regionalnej”, zwanych w dalszej części Warsztatami. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być dziennikarze, pracujący w mediach lokalnych i regionalnych, ukazujących 

się na terenie Polski, biorący udział w Warsztatach organizowanych w ramach  projektu nazwanego  w pkt. 1 

w jednym z 16 województw. 

5. Celem Konkursu jest utrwalenie zdobytej przez uczestników wiedzy i umiejętności w trakcie warsztatów na 

temat Funduszy Europejskich oraz atrakcyjnych dla czytelników sposobów informowania o nich, w tym 

komunikatywnego przejrzystego tworzenia artykułów o FE. 

6. Praca konkursowa powinna być związana z tematyką Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, w tym 

m.in.  

a) prezentować możliwości sięgania po środki unijne w ramach dostępnych programów regionalnych i/lub 

krajowych1, oraz uzupełniająco mogą: 

b) przekazywać przykłady dobrej realizacji projektów dofinansowanych z wybranych programów ze względu 

na specyfikę poszczególnych regionów/województw dopuszcza się przedstawianie zbliżonych przedsięwzięć 

dofinansowanych z programów krajowych / regionalnych realizowanych w programach na lata 2007-2013. 

7. Uczestnikom Konkursu pozostawia się dowolność w wyborze gatunku dziennikarskiego dla przedkładanego 

na Konkurs materiału, przy czym zakłada się, że ukaże się on jako tekst w  gazecie lokalnej lub regionalnej, 

a w przypadku uczestników reprezentujących media elektroniczne – na stronie internetowej wydawcy. 

8. Materiał (jego treści) przedkładany do niniejszego konkursu nie może być wcześniej publikowany ani 

powtórnie wykorzystany w innych publikacjach promujących Fundusze Europejskie dofinansowywanych przez 

Ministerstwo Rozwoju, w szczególności w konkursie dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne 

Funduszy Europejskich.  

 

                     
1 Lista programów na lata 2014-2020:  

- 6 krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza 
Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna;  

- 16 regionalnych programów operacyjnych (każde województwo ma własny program);  

- programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej;  

- programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.  
 
W publikacjach nie powinny być prezentowane informacje o projektach i możliwościach sięgania po środki 

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze (PO RYBY). 



 

 

  

II. NAGRODY 

1. Nagrody przyznaje kapituła Konkursu, zwana w dalszej części Kapitułą. 

2. Pula nagród w każdym z województw wynosi 1500 zł. Planowana, łączna liczba nagród do podziału 
w Konkursie wynosi 48, po trzy na każde województwo. 

3. Kapituła podzieli nagrody w każdym z województw w następujący sposób: 

 a) I nagroda: 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) 

 b) II nagroda: 500 zł (pięćset złotych 00/100) 

 c) III nagroda: 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) 

4. Kapituła ma prawo do innego podziału wysokości nagród oraz do nieprzyznania nagród, wskazanych w pkt. 

3 w każdym z województw. 

5. Wszystkie kwoty wskazane w pkt. 3 są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami 

polskiego prawa. Należny podatek odprowadza Organizator Konkursu. 

 

III. ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres: konkurs_FE@gazetylokalne.pl , 
w pliku tekstowym. Tekstowi mogą towarzyszyć zdjęcia i infografiki załączone w odrębnych plikach.  

2. Pliki tekstowe, zawierające pracę konkursową, a także towarzyszące im zdjęcia czy infografiki,  powinny być 

opatrzone godłem autora. Godło autora powinno zostać zawarte w nazwie pliku. 

3. Oprócz tekstu uczestnik Konkursu, w osobnym pliku tekstowym, powinien przesłać zgłoszenie, zawierające: 

 imię i nazwisko autora,  

 godło autora; 

 dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, 

 nazwę redakcji, z którą jest związany 

 formułę oświadczenia „Oświadczam, że materiały przekazane na Konkurs „To się dzieje. 

Fundusze Europejskie lokalnie” są mojego autorstwa i nie naruszają wizerunków ani praw 
autorskich osób trzecich”. 

4. Prace konkursowe wraz z zawierającym treści wymienione w pkt. 3 zgłoszeniem należy nadsyłać w terminie  
14 dni od daty zakończenia warsztatów w danym województwie, jednak nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu Regulaminu2.  

5. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać więcej niż jeden tekst. 

6. Zgłaszane do konkursu artykuły będą sukcesywnie publikowane na portalu  gazetylokalne.pl (podstronie 

projektu) po uprzedniej ocenie ich zawartości merytorycznej.  

 

IV. PRAWA AUTORSKIE 

Zgłoszenie tekstów, zdjęć i infografiki do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez ich Autora na przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do zgłoszonych materiałów na Organizatora Konkursu oraz realizowanie przez 

niego praw zależnych i przenoszenie ich na inne podmioty. 

Nabycie tych praw oznacza korzystanie z  nich bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na 

następujących polach eksploatacji: utrwalanie, trwałe lub czasowe  - dowolną techniką w całości lub w części; 

zwielokrotnianie – dowolna techniką w całości lub części; rozpowszechnianie przez publiczne udostępnienie  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub ich opracowań w wybranym przez siebie miejscu 

i czasie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera, sieci Internet); wprowadzanie do obrotu, dzierżawa, 

najem, użyczenie w całości lub części.   

                     
2 Termin 14 dni dla nadsyłania prac dla uczestników warsztatów, które rozpoczną się po ogłoszeniu Regulaminu, zaczyna się następnego dnia po 
zakończeniu warsztatu. Termin dla nadsyłania prac dla uczestników warsztatów, które odbyły się przed ogłoszeniem Regulaminu, zaczyna się 

następnego dnia po ogłoszeniu Regulaminu na stronie http://gazetylokalne.pl/konkurs/ oraz poinformowaniu uczestników drogą mailową.  

http://gazetylokalne.pl/konkurs/


 

 

  

 

V. KAPITUŁA 

1. Laureatów konkursu wyłania Kapituła, powołana przez Radę Wydawców Stowarzyszenia Gazet 
Lokalnych, w uzgodnieniu z ekspertami projektu, Partnerem - Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, a także przedstawicielem Departamentem Informacji i Promocji Ministerstwa Rozwoju oraz 

koordynatorem projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”. 

2. Przy ocenie prac Kapituła kierować się będzie następującymi kryteriami:  

a) atrakcyjność i oryginalność tekstu,   

b) poprawność językowa,  

c) konstrukcja tekstu,  

d) solidność i rzetelność w gromadzeniu i przekazywaniu informacji na temat FE,  

e) jasność przekazu.  

Dodatkowym atutem będzie element wizualizacji (infografika, zdjęcie). 

3. Decyzje Kapituły są ostateczne. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 listopada 2016 roku w trakcie jednego 

z ogólnopolskich webinariów. O wynikach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 
Wyniki ogłoszone też będą na portalu: gazetylokalne.pl (podstronie projektu). 

2. Nagrody finansowe zostaną przelane na konta uczestników Konkursu, wskazane Organizatorowi po 
ogłoszeniu wyników. 

3. Dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane drogą pocztową na adres redakcji, w której pracują 

laureaci konkursu. 

4. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane w formie artykułów sponsorowanych w gazetach, 

a w przypadku  uczestników z mediów elektronicznych - na stronach internetowych. Wydawca otrzyma za 
publikację maksymalną kwotę 300 zł brutto3. 

5. Redakcja publikująca zwycięskie materiały samodzielnie przygotowuje je do druku. Jest  też zobowiązana 
do poinformowania czytelników, że jest to materiał nagrodzony w Konkursie oraz do  oznakowania go zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju. 

Szczegółowe wytyczne związane z publikacjami przekaże redakcjom Organizator Konkursu. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu oświadcza, iż dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów będą 

wykorzystane tylko do celów związanych z organizacją konkursu i nie będą w żaden inny sposób 

wykorzystywane ani przetwarzane. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. 

 

*Załącznik 1 do Regulaminu „Oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie/ 
publikacje artykułu”. 

 

 

Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalne” jest realizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania 
edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego      

ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

                     
3 Nie dotyczy mediów elektronicznych. 


