Velká letní soutěž s ROP Střední Morava „Vyfoť, napiš a vyhraj“ startuje
Olomouc, 7. 7. 2014 - Také letos Úřad Regionální rady Střední Morava připravil pro
veřejnost velkou letní soutěž. Tentokrát můžou příznivci soutěžení tvořit fotoreportáže
z míst finančně podpořených z ROP Střední Morava. Soutěž nazvaná „Vyfoť, napiš a
vyhraj“ probíhá od 7. července do 31. října na stránkách www.mujprojekt.eu a hraje se
o zajímavé ceny.
A co je potřeba udělat pro účast v soutěži? Stačí navštívit místo v Olomouckém a Zlínském
kraji, které bylo realizováno díky finanční podpoře z ROP Střední Morava a vytvořit
fotoreportáž z tohoto místa. Minimálně 4 a maximálně 8 fotografií doplněných popiskem pak
stačí pomocí jednoduché aplikace vložit na webové stránky www.mujprojekt.eu. Fotoreportáž
může být z jednoho místa projektu ROP Střední Morava, ale může představit také více
tematicky shodných nebo jinak návazných míst (např. putování po olomouckých pevnůstkách
nebo výlet po cyklostezce Bečva tvořené několika úseky).
Průběh soutěže je rozdělen do dvou kol. V prvním kole, které probíhá od 7. 7. do 30. 9. 2014,
budou soutěžící vkládat své soutěžní fotoreportáže na webové stránky www.mujprojekt.eu.
Ve druhém kole, které bude spuštěno 1.10. a ukončeno 31. 10. 2014, bude veřejnost
hlasováním vybírat 3 nejlepší soutěžní fotoreportáže z projektu podpořeného z ROP Střední
Morava. Další 3 výherní fotoreportáže vybere odborná porota. Celkově tedy bude oceněno
6 soutěžních fotoreportáží, jejichž autoři získají hodnotné ceny. Ve hře jsou pobytové
poukazy například do Relax centra Kolštejn v Branné, Hotelu Jana v Přerově nebo do
Wellness hotelu Alexandria v Luhačovicích. Pěkné ceny čekají i na hlasující, z nichž bude
vylosováno 15, kteří obdrží dárkový balíček propagačních předmětů ROP Střední Morava.
Více informací o soutěži i poskytnutých cenách je zveřejněno na www.mujprojekt.eu.
Přehled projektů financovaných z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji je
k dispozici na www.mujprojekt.eu. Vybírat lze z 622 projektů, resp. míst financovaných
z ROP Střední Morava.
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Veškeré informace o realizovaných projektech v Olomouckém a Zlínském kraji
s podporou ROP Střední Morava jsou k dispozici na www.mujprojekt.eu.
Databáze obsahuje 622 projektů. Projekty lze vyhledávat v 16 tématech, nebo
podle místa realizace na mapě. U každého projektu jsou fotografie a údaje o
příjemci a výše dotace z ROP Střední Morava.

