
Opis dotyczący Konkursu fotograficznego 

Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości

Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Szczecinie  ogłosił  dnia  30  kwietnia  2019  roku  Konkurs

fotograficzny zatytułowany Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości. Celem konkursu jest:

1) promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;

2) wskazanie  możliwości  skorzystania  z  Funduszu  poprzez  przedstawienie  w  ciekawy  

i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które dzięki nim założyły

własną działalność gospodarczą;

3) podniesienie  świadomości  wśród  mieszkańców  województwa  w  zakresie  wykorzystywania

środków  unijnych,  możliwości  uzyskania  wsparcia  ze  środków  EFS na  założenie  własnej

działalności  gospodarczej;  ukazanie korzyści  z tytułu podnoszenia kwalifikacji  pracowników

Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP);

4) propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;

5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  

Konkurs  prowadzony  jest  na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego.  Uczestnikami

Konkursu  mogą  być  osoby  pełnoletnie.  Tematem  Konkursu  jest ukazanie  korzyści  z  tytułu

podnoszenia kwalifikacji pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), i promujący

w tym kontekście EFS i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na

lata 2014 – 2020 (RPO WZ 2014 – 2020),  jako źródło  pozyskiwania  środków na takie działania.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej oraz regionu, wsparcie przy rozpoczynaniu

działalności gospodarczej ze środków  EFS w ramach  RPO WZ 2014 - 2020.

W ramach Konkursu zaplanowano dwie kategorie:

a) Zdjęcie pojedyncze – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie pięć zdjęć;

b) Reportaż – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa reportaże - od dwóch  

do sześciu zdjęć w reportażu.

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.04.2019 r. do 01.07.2019 r.

Autorom  najlepszych  prac  konkursowych  zostaną  przyznane  nagrody  w  formie  kart

podarunkowych:

a/ w pierwszej kategorii – zdjęcie pojedyncze :

 za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł

 za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł

 za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00 zł

 oraz 3 wyróżnienia po 300 zł         

b/ w drugiej kategorii – reportaż dwa do 6 zdjęć.:

 za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł

 za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł

 za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00 zł

oraz 3 wyróżnienia po 300 zł.         



Lista  nagrodzonych autorów prac zostanie  opublikowana do dnia  19 sierpnia   2019 roku.

Wręczenie  nagród  –  podsumowanie  Konkursu  -  odbędzie  się  w  terminie  wrzesień/październik  

2019  roku.  Osobą  do  kontaktu  w  sprawach  dotyczących  Konkursu  jest  Pan  Janusz  Łapczuk,  

tel. + 48 94 344 50 31, e-mail: janusz_lapczuk@wup.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin zostaną opublikowane

na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl  ,   www.wup.pl/rpo.
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