ʺBlogger Europeanʺ, ediția 2012


Client :

Reprezentanța Comisiei Europene în România


Perioada de desfășurare :

6 iunie – 1 noiembrie 2012


Descriere campanie:

În 2011, Reprezentanța CE a deschis concursul ”Reporter European” și bloggerilor, punând la dispoziția
acestora o categorie specială, ce li se adresează. Este vorba de ”Blogger European”, un concurs în care
bloggerii sunt invitați să înscrie materiale pe diferite teme europene.


Mecanism concurs

1. Bloggerii sunt invitati sa scrie pe blogul lor materiale cu privire la una dintre cele trei teme ale
concursului ”Blogger European”, ediția 2012:
 Impactul fondurilor europene în România
Care sunt efectele fondurilor alocate și cum au fost implementate proiectele cofinanțate din bani
europeni? Vă invităm să răspundeți la această întrebare prin realizarea unor materiale privind impactul
fondurilor europene, ce s-a întâmplat efectiv cu banii absorbiţi, care sunt experienţele practice în ceea
ce priveşte rezultatele celor care derulează proiecte din fonduri europene, ce cred beneficiarii finali
despre efectele acestor fonduri etc.
 Reforma politicii agricole commune
Tema a fost aleasă pe fondul împlinirii, în 2012, a 50 de ani de la implementarea politicii agricole
comune (PAC). Așteptăm în concurs materiale care fac referire la acest subiect, inclusiv istoricul PAC,
măsuri actuale și perspective de viitor.

 Anul european al îmbătrânirii active și solidarității între generații
Tematica acestui an îşi propune să reflecte modul în care vârstnicii pot căpăta un rol activ în societate,
prin implicarea în activități sociale, culturale și economice. Vă invităm să scrieți despre acest rol,
programe şi activităţi dedicate bătrânilor, inclusiv din perspectiva legăturii cu generaţiile mai tinere,
măsuri publice care ar putea favoriza crearea de oportunități pentru vârstnici etc.

2. Să menționeze în postare ”Pentru concursul Blogger European” ;
3. Să dea link către Regulamentul campaniei campaniei:
http://ec.europa.eu/romania/focus/images/blogger_european_-_regulament_2012.pdf;
4. Să folosească widget-ul ”Blogger European” (vezi mecanismul la finalul documentului) ;
5. Să menționeze pe twitter htagul #bloggereuropean2012 și să scrie pe wall-ul
http://www.facebook.com/reprezentanta.comisiei.europene.in.romania de câte ori vorbesc în
cele două rețele sociale despre subiectele tratate în materiale.
6. Să trimită un mesaj pe contact@blogalinitiative.ro de fiecare dată când scriu câte o postare
pentru acest concurs.
7. Să trimită un email la adresa RCE, comm-rep-ro@ec.europa.eu, pentru a se înregistra în
concurs ; email-ul trebuie trimis cu mențiunea "Pentru concursul Blogger European 2012" și să
cuprindă link-ul către blog și materialul propus.
Pot fi înscrise în competiție materiale postate în perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2012, iar termenul
limită pentru transmiterea lor este 1 noiembrie, data email-ului.
Sunt acceptate articole postate pe orice fel de bloguri – fie ca sunt personale sau extensii ale altor siteuri/publicații online.



Premii

3 premii constând într-o tabletă iPad 2 și o vizită la instituţiile europene sau în statele membre ce dețin
președinția Consiliului UE vor fi oferite autorilor celor mai bune 3 materiale postate pe bloguri.
Costurile vizitei (avion - clasa economic, cazare, diurnă) vor fi decontate de către organizatori după
realizarea vizitei.
Organizatorii își rezervă dreptul de a nu acorda toate premiile în cazul în care calitatea materialelor nu
permite acest lucru. Câștigătorii vor fi anunțați în luna ianuarie 2013.


Criterii de evaluare

În evaluarea materialelor, se va ține cont de:
1. relevanța articolului pentru tema propusă;
2. cât de bine este documentat materialul;
3. acurateţea informaţiei;
4. originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul;
5. capacitatea acestuia de a genera dezbatere publică (comentarii pe blog / Facebook / Twitter).



Juriu

Juriul va fi mixt, format din jurnaliști, bloggeri şi reprezentanţi ai instituţiilor europene din România
(respectiv Biroul de Informare al Parlamentului European şi Reprezentanţa Comisiei Europene). Membrii
juriului vor fi anunțați ulterior, iar sesiunea de jurizare va avea loc în luna decembrie 2012.


Widget

Pentru inserarea widget-ului se adaugă următorul cod unde se vrea vizibil:
<script type="text/javascript" src="//widgetoo.net/blogpass.js#{name:'NUMEBLOGGER'}"></script>
În locul cuvântului Blogger, fiecare poate să scrie numele blogului personal sau orice altceva, astfel :
<script type="text/javascript" src="//widgetoo.net/blogpass.js#{name:'Chinezu'}"></script>
În cazul în care în nume apare un ' (single quote), acesta va trebui neapărat precedat de un \ (backslash), spre exemplu:
<script type="text/javascript" src="//widgetoo.net/blogpass.js#{name:'Chinezu\'s
> Blog'}"></script>


Regulamentul integral al concursului se găsește pe pagina Reprezentanței Comisiei Europene
în România.

 Pentru intrebări legate de concurs, puteți lua legatura cu :
Georgiana Petcu – Account Manager Chelgate Romania, gp@chelgate.com, 021/230 0724

