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Anul acesta implicați-vă în Ziua Cooperării Europene! 

Cooperarea teritorială europeană este un instrument al Uniunii Europene care reunește 
comunitățile de-a lungul granițelor pentru a rezolva probleme comune sau similare statelor 
implicate. Reunind resursele și cunoștințele, cooperarea teritorială europeană sprijină 
consolidarea administrației, transportului, sănătății, educației. Ziua Cooperării Europene va 
sărbători în data de 21 septembrie beneficiile și realizările cooperării teritoriale, prin 
organizarea de acțiuni locale în întreaga Europă. 

Alătură-te campaniei Ziua Cooperării Europene prin realizarea unui poster care să redea 
cooperarea între cetățenii Europei!

Cine poate participa? Copiii cu vârsta de maxim 16 ani care locuiesc în Europa. 

Termen de depunere: 24 August 2013. 

Înscrierea: Realizează un poster pe o foaie A3 (420 x 297 mm) folosind orice materiale specifice 
artei (carioca, creioane, acuarelă, colaj etc.) inclusiv software de design grafic. Transmite 
posterul prin poștă la adresa din josul paginii, sau scanează-l și transmite-l la o rezoluție mare în 
format pdf sau jpg la adresa: ip.vienna@interact-eu.net. 

Jurizarea: Posterele vor fi selectate ținându-se cont de originalitate, creativitate, calitatea și 
relevanța temei  “Lucrând împreună pentru o Europă mai bună” sau “La granițe, ne dezvoltăm 
împreună”. 

Posterele selectate vor fi expuse într-o expoziție publică în Viena pentru a sărbători Ziua 
Cooperării Europene în data de 21 septembrie 2013.

Premierea: Realizatorii primelor 3 postere selectate, vor fi premiați. 

Posterul transmis trebuie să fie însoțit de formularul semnat de părintele sau tutorele legal  care 
confirmă dreptul de a se utiliza/posta materialul pe pagina oficială de internet a Zilei Cooperării 
Europene, site-urile de socializare și în cadrul evenimentelor.

                                  

                        Utilizarea posterelor: Prin înscrierea posterelor în 
                          competiție, copiii sunt de acord ca acestea să fie 
                                  utilizate de organizatori pentru a promova campania
                                                            Ziua Cooperării Europene.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați pagina !www.ecday.eu
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