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Serdecznie zapraszamy!

 

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich odb?d? si? w dniach 7-9 pa?dziernika 2022 r.
w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz on-line. Beneficjenci, którzy chc? wzi?? udzia? w
tegorocznej edycji mog? zg?asza? swoje wydarzenia poprzez stron? www.dniotwarte.eu

Zapraszamy do organizacji Dnia Otwartego/ Dni Otwartych w Pa?stwa projektach: zwiedzanie,
udost?pnienie bezp?atne lub ze zni?k? codziennej oferty, organizacja dodatkowego
wydarzenia, warsztaty, gry lub zabawy dla dzieci i ich opiekunów itp. Mog? Pa?stwo
zaplanowa? zarówno wydarzenie w formule on-line jak i tradycyjnie zaprosi? beneficjentów do
siebie.

 

Jak zg?osi? swoje wydarzenie?

 

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.dniotwarte.eu/
http://www.phoca.cz/phocapdf


Wiadomości

Data publikacji: środa, 17, sierpień 2022 10:00

W tym roku Beneficjenci mog? zak?ada? konto i logowa? si? do panelu na
stronie dniotwarte.eu 

W panelu znajduj? si? m.in. informacje o tym, jak prawid?owo opisa? wydarzenie.

Zg?aszanie wydarze? na DOFE jest równie? mo?liwe bez konieczno?ci zak?adania konta i
logowania.

Termin zg?aszania wydarze? do DOFE 2022 up?ywa 31 sierpnia br.

Regulamin udzia?u w akcji dost?pny jest na stronie Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Pakiet materia?ów dla Beneficjentów

Beneficjenci, którzy zg?osz? si? do DOFE stacjonarnego, otrzymaj? pakiet materia?ów
promocyjnych. W sk?ad pakietu wejd? nast?puj?ce materia?y: koszulka T-shirt (4 szt.), tatua?e
dla dzieci (50 szt.), zak?adka do ksi??ki (50 szt.), balony (30 szt.), os?ona na kamer? (30 szt.),
torby materia?owe (50 szt.).  Przekazanie materia?ów promocyjnych nast?pi nie pó?niej ni? do
30.09.2022 r.

 

Konkursy

 

Podobnie jak w latach ubieg?ych, równie? w tym roku organizowane s? konkursy dla
beneficjentów i ogó?u spo?ecze?stwa.

Konkurs dla beneficjentów „Poka? swój projekt” – zg?oszenia przyjmowane s? do 7 wrze?nia
br.

Konkurs „Bli?ej, ni? my?lisz” – dla osób pe?noletnich – zg?oszenia przyjmowane s? do 31
sierpnia br.

Konkurs „Bli?ej, ni? my?lisz” – dla osób niepe?noletnich – zg?oszenia przyjmowane s? do 31
sierpnia br.

 

?wi?tujmy razem 18 lat w Unii Europejskiej!
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