i parteneri din toată Europa care sunt conduse

My European City este o reea de instituii

prin acelai scop: de a crete gradul de
contientizare cetăenilor din reea i de a –i
ajuta să îneleagă dimensiunea europeană din
viaa lor de zi cu zi.

A E UR
OPEA
N
PHOT
O
COMP
ETITI
ON

My European City PICS

Organizat în cadrul Zilelor Patrimoniului European, reţeaua proiectului “My
European City”.a lansat prima competiţie foto FOTOGRAFII DIN ORASUL MEU
EUROPEAN (luna septembrie 2014).

EUROPA LA UȘA NOASTRĂ

Care este provocarea pentru cetăţenii Europei ? Să descopere și să
împărtășească elementele europene ale orașelor din cadrul reţelei My European
City, prin fotografii realizate in Arad, Iași (România), Jelgava (Letonia),
Nottingham (Marea Britanie), Malta, regiunea Pays de la Loire (Franţa),
Szczecin (Polonia) și Zaragoza (Spania).

PREMIEREA

> Fotografii câștigători, nominalizaţi de utilizatorii de Internet (număr de shar-

ing,“like“ precum și comentarii) vor fi premiaţi prin editarea fotografiilor
mărite, câștigătoare :
— “Artă, Arhitectură“, titlul : “The Train Station” (Arad) de Simina Ureche
— “Oameni, Cultura“, titlul : “The Ioan Slavici Theatre” (Arad) de Erik Bria
— “Legende, Istorie“, titlul : “The Azure Window” (Malta) de Anthony Falzon
— “Știri, Economie“, titlul : “The Silo” (Arad) de Larisa Zdrendea

> Lucrările câștigătoare au fost selectate de către juriul proiectului “My European

City“ conform criteriilor specifate in regulamentul concurs : relevanţa comentariului la fotografie ,calitatea estetică și încadrarea în categoria propusă.
Următoarele lucrări cîștigătoare vor primi premii din partea partenerilor :
— “Artă, Arhitectură“ titlul : “The Lionhead” (Arad) de Iolu Octavian
— “Oameni, Cultură“ titlul : “Europe in a Hurry” (Arad) de Lukasz Czartowski
— “Legende, Istorie“ titlul : “Robin Hood” (Nottingham) de Stephen Wright
— “Știri, Economie“,titlul : “The Old factory” (Iasi) de Ionut Andronic

> Marele premiu se acordă prin votul juriului și al utilizatorilor de internet și

autorul va fi invitat să participe la prima întâlnire de lucru a proiectului My
European City care va avea loc in luna ianuarie 2015 in orașul Szczecin,
Polonia. Marele premiu a fost acordat lucrării “The Train Station” (Arad),
fotografie realiztaă de Simina Ureche din Arad.

scop să ridice nivelul de conştientizare a cetăţenilor şi să-i facă să realizeze că

Această competiţie este propusă de” My European City” - un proiect care are ca
Europa face parte din viaţa lor de zi cu zi. Partenerii proiectului sunt: Consiliul
oraşului Nottingham (Anglia), El Tranvia (Spania), Graine d’Europe (France),
Genista (Malta), Fundatia Iaşi-Capitală Culturală Europeană şi Municipiul
Arad (România). Aciune realizată cu sprijinul Comisiei Europene din cadrul
progarmului “Europa pentru.

Municipalitatea Jelgava (Letonia), Polites (Polonia), Fundaţia de cercetare

Datele comtetiţiei

> Peste 2000 de personae au

>
>
>

urmărit competiţia pe pagina de
WEB și au interacţionat pe
reţelele de socializare.
200 de noi vizitatori ai
Facebookului.
100 de fotografii primite de la
orașele partenere.
50 de participanţi s-au alăturat
competiţiei prin trimiterea
pozelor.

Ce urmează ?

>Toate fotografiile sunt accesibile

pe pagina
www.myeuropeancity.eu
> Lucrările selectate vor fi
prezentate in expoziţia de la
Conferinţa de lansare a
proiectului din Szczecin, Polonia.
> Marele premiu al concursului va
fi participarea autorului
fotografiei in luna ianuarie
2015unde va intâlni partenerii
de proiect din cadrul reţelei My
European City și va contribui la
lansarea proiectului.
> In timpul întâlnirii, reţeaua va
colabora pentru preluarea de
bune practici, schimb de
experienţă, va dezvolta noi
practici de comunicare și
iniţiativele locale și in mod oficial
se va lansa proiectul care va
avea doi ani de implementare.

DATELE DE CONTACT ALE
ORGANIZATORULUI
Camille Ledean / Graine
d’Europe
My European City Network
coordinator
Tel. 33 (0)2 40 20 16 34
contact@myeuropeancity.eu

