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За конкурса

По случай Европейската година на гражданите 2013 Информационният център „Европа Директно” – София, 
Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, Информа-
ционният център „Европа Директно” – Русе, EURES – България и Националният СОЛВИТ център обявяват 
конкурс за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос”. Целта на конкурса е, посредством кратък 
видеоматериал, гражданите да споделят своите идеи и виждания относно формите на активно гражданско 
участие на местно, регионално и европейско ниво. По този начин конкурсът цели и да се повиши общата 
осведоменост в България относно правата на гражданите на ЕС и активното гражданско участие.
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◊ Крайният срок за получаване на видеоклиповете е 31.05.2013 г.

◊ Всеки кандидат може да подаде само един видеоклип с максимална продължителност до 3 минути. 

◊ Видеоклиповете трябва да бъдат публикувани в общодостъпния уебсайт за споделяне на видео ма-
териали YouTube, а линк към клипа, придружен от кратко описание и послание на материала, както и 
контакти за връзка с участника, трябва да бъдат изпратени на имейл адрес: mycivicvideo2013@ecc.bg 

◊ Със заявяването на участие в конкурса всеки участник гарантира, че предоставеният от него виде-
оклип е авторски и, че не накърнява никакви права на потенциално участващи трети страни и не нару-
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шава никакви закони, особено Закона за авторското право и сродните му права.

◊ Участниците в конкурса ще запазят всички авторски и сродните им права върху предоставените ви-
деоклипове. Въпреки това те ще преотстъпят на организаторите на конкурса правото да използват без-
възмездно видеоклиповете за информационните и комуникационните си дейности, както и с промоцио-
нални цели, свързани с конкурса.* Клиповете няма да бъдат използвани с търговски цели в контекста на 
нито една от тези дейности. Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на 
конкурса и, в съответствие със Закона за защита на личните данни, няма да бъдат предоставяни на трети 
страни.

* Видеоклиповете ще бъдат използвани и в рамките на събития, организирани от Националната 
коалиция от НПО в рамките на Европейския алианс за Европейската година на гражданите 2013.

◊ В конкурса могат да участват всички граждани на Р България на възраст над 16 години.

◊ Не се допускат до участие роднини на лица, които работят в организациите, организатори на конкур-
са и членове на журито.

Кой може да участва?
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ИзИсКванИя Към вИдеоКлИповете

журИ

◊ Видеоклиповете трябва да съдържат авторска идея или реализирана инициатива за активно граждан-
ство. Те трябва да са динамични и да изразяват личното виждане на кандидата, като представят лична или 
обществена ситуация. 

◊ Организаторите на конкурса си запазват правото да отхвърлят всеки видеоклип, чието съдържание може 
да бъде възприето като съзнателно посегателство върху човешкото достойнство, с порнографско, расист-
ко, провокативно, дискриминационно съдържание или със съдържание на насилие. 

◊ Видеоклипът може да бъде цветен или черно-бял.

Видеоклипът трябва да отговаря на следните изисквания за качество:

• Минимално качество 320х240 пиксела за формат на изображението 4:3 или 320х180 пиксела за формат 
на изображението 16:9
• Формат: AVI; MPEG или WMF

Журито е съставено от:

• Председател: представител на Бюро МЕДИА - България (информационен офис на програма МЕДИА на ЕС 
за аудиовизуална индустрия); 
• представители на информационните мрежи, организатори на конкурса;
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КрИтерИИ за оценКа

• представител на фондация „Европейски институт” (координатор за България на Националната коалиция 
от НПО в рамките на Европейския алианс за Европейската година на гражданите 2013).
Всяко решение относно присъждането на награди се взима с обикновено мнозинство от журито. В случай 
на равен брой гласове, вотът на председателя е решаващ. Решението на журито е окончателно и не под-
лежи на обжалване. С включването си в конкурса, кандидатите се съгласяват да не оспорват решението на 
журито на каквато и да е основа. 
Журито си запазва правото да изиска от кандидатите източниците за предоставените видеоклипове, в слу-
чай на съмнение за неспазване на етичните норми или нормите на авторското право.

Критериите, по които ще бъдат оценявани видеоклиповете, са:
• Оригиналност на идеята;
• Съответствие с темата на конкурса;
• Послание на видеоклипа;
• Техническо качество на видеоклипа. 



ИЗбор на победИтелИте И наградИ

След изтичане на крайния срок за изпращане на видеоклиповете журито ще избере трима победители, 
които ще получат следните награди: 

• Първо място: ФОТОАПАРАТ 

• Второ място: ТАБЛЕТ  (7” екран)

• Трето място: MP3 ПЛЕЙЪР

Предвидени са поощрителни награди за първите 10 видеоклипа под формата на рекламни и информа-
ционни материали за ЕС.  

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в средата на юни 2013 г. на интернет страниците  
на организаторите.


