Rzeszów, 2020-07-15

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że w 2020 r. pomimo przeciwności wynikających
z pandemii Covid-19, odbędzie się VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
(DOFE). Tym razem jednak wojewódzkie obchody odbędą się w zupełnie innej,
zmienionej formule - wyłącznie on-line.
Jestem przekonany, że taka forma spotka się z dużym zainteresowaniem,
wzbogaci o nowe doświadczenie, a co najważniejsze będą w niej mogli wziąć udział
wszyscy mieszkańcy województwa. W ramach akcji, opartych o wirtualne
prezentacje, będziemy chcieli zgromadzić bazę materiałów, z których każdy będzie
mógł

czerpać

z województwa

wiedzę

i

inspiracje

podkarpackiego.

oraz

Całe

przykłady

wydarzenie

tzw.

„dobrych

skoncentrowane

praktyk”
będzie

na wirtualnych prezentacjach, które odbędą się za pośrednictwem specjalnej
platformy internetowej.
Wirtualne prezentacje projektów zostaną uatrakcyjnione relacjami na żywo
ze spotkań, które mogą okazać się cenne i wartościowe dla aktualnych i przyszłych
beneficjentów,

w szczególności

przedstawicieli

mikro,

małych

i

średnich

przedsiębiorstw.
Planowane przedsięwzięcia on-line z pewnością zaciekawią wszystkich
zainteresowanych rozwojem regionu. Za pośrednictwem platformy transmitowane
będą przydatne i ciekawe oraz inspirujące warsztaty z naszymi beneficjentami
m.in. związane z pieczeniem czy malowaniem. To wszystko, mamy nadzieję, wpłynie
na budowanie wizerunku Funduszy Europejskich, uporządkuje oraz usystematyzuje
wiedzę o zrealizowanych projektach w regionie oraz zintegruje społeczność
zgromadzoną przed wyświetlaczem telefonu, komputera czy laptopa.
Gorąco zachęcam do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Nasze działania
skoncentrujemy w dniach 24 – 26 września br., a hasło, które będzie przyświecało
wydarzeniu na Podkarpaciu w tym roku to: Live z Funduszami!

Wirtualne prezentacje chcemy uruchomić wcześniej i połączyć je z promocją
Państwa projektów w mediach społecznościowych. W związku z tym zwracam się
z prośbą o włączenie się do wirtualnych DOFE. W tym celu bardzo proszę
o dostarczenie (najlepiej drogą elektroniczną) pakietu niezbędnych materiałów,
potrzebnych

do

zaaranżowania

Państwa

wirtualnego

stoiska

promocyjnego

na platformie internetowej. W pakiecie tym powinny się znaleźć: dane kontaktowe,
zestaw fotografii obrazujących projekt (minimum 5 najlepiej w formacie jpg.), krótki
opis projektu wraz z informacją o wartości projektu, jego nazwą oraz kwotą
dofinansowania. Bardzo mile widziane będą filmiki oraz spoty promocyjne o danym
projekcie/wirtualne spacery lub materiały filmowe. Dodatkowo prosimy o przesłanie
logotypów, elementów graficznych, którymi chcielibyście Państwo ubogacić swoje
wirtualne stoisko.
Na materiały te czekamy do 20 sierpnia br. W ramach jednego stoiska
możecie Państwo promować więcej niż jeden projekt. Nadmieniam, że opisy i zdjęcia
Państwa inwestycji i przedsięwzięć unijnych mogą zasilić również bazę projektów
na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.
Osobą do kontaktu w sprawie wirtualnych prezentacji oraz obchodów
DOFE 2020

na

Podkarpaciu

jest

Sylwia

Tęcza:

(17) 747 59 32,

email: s.tecza@podkarpackie.pl. Na państwa materiały czekamy do 20 sierpnia.
Jednocześnie informuję, że w ramach tegorocznych DOFE odbywać
się będzie ogólnopolski konkurs dla beneficjentów oraz uczestników projektów.
O szczegółach

konkursu,

jak

również

o

szczegółach

akcji

DOFE

2020

na Podkarpaciu, w tym o wirtualnych prezentacjach oraz spotkaniach on-line
i warsztatach

z nimi

związanych

będziemy

informować

na

naszej

stronie

internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl oraz w mediach społecznościowych na profilu
o nazwie OdmienionePodkarpackie na Facebooku i Instagramie.
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

