ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Europe in my Region "Open EU Project days"

Η Ευρώπη στην περιοχή µου 2016 (#EUinMyRegion) είναι µια πανευρωπαϊκή
εκστρατεία επικοινωνίας, που στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να
µάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην
περιοχή τους. Συµµετέχουν πάνω από 20 χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Οι πολίτες µπορούν να επισκεφθούν έργα, να ενηµερωθούν γι' αυτά και να
κοινοποιήσουν εικόνες µέσα από τα social media, µε 4 διαφορετικές πρωτοβουλίες
που διοργανώνονται: 1) Εκδηλώσεις προβολής συγχρηµατοδοτούµενων έργων, 2)
∆ιαγωνισµός φωτογραφίας στο facebook, 3) Κυνήγι θησαυρού και 4) Καµπάνια
blogging . Αναλυτικότερα :
1) Εκδηλώσεις προβολής συγχρηµατοδοτούµενων έργων
Σε πάνω από 20 χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τα έργα που έχουν
συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγουν για το κοινό ή
προβάλλονται µέσα από ποικίλες εκδηλώσεις. Στον διαδικτυακό χάρτη της Info
Regio αποτυπώνονται οι εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα, όπου διοργανώνονται σε 9 Περιφέρειες.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παίρνει µέρος στη δραστηριότητα «Εκδηλώσεις
προβολής συγχρηµατοδοτούµενων έργων» µε εκδηλώσεις σε 5 πόλεις : Καρδίτσα
(23/5) , Τρίκαλα (27/5), Λάρισα (3/6), Βόλο (7/6) και Σκιάθο (11/6).
2) ∆ιαγωνισµός φωτογραφίας στο facebook
Φωτογραφείστε έργα που συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να
αναδείξετε τα αποτελέσµατά τους (περιλαµβάνοντας την ένδειξη της
συγχρηµατοδότησης π.χ. αναµνηστική πλάκα) και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε
µαθήµατα φωτογραφίας από επαγγελµατία φωτογράφο και ένα ταξίδι στις

Βρυξέλλες. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί από 2 Μαΐου έως 28 Αυγούστου και
γίνεται µέσα από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook.
3) Κυνήγι θησαυρού
Το παιχνίδι «Κυνήγι θησαυρού» διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
πολίτες µπορούν να συµµετάσχουν βρίσκοντας κρυµµένα στοιχεία και απαντώντας σε
ένα διαδικτυακό κουίζ. Στην Ελλάδα το στοιχείο για το κυνήγι θησαυρού
βρίσκεται σε 6 σηµεία σε διαφορετικές πόλεις και περιφέρειες. Οι συµµετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα ταξίδι σε µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργάζεται µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων και
συµµετέχει ! Η αναζήτηση του Θησαυρού θα γίνει στο Βυζαντινό Κάστρο
Τρικάλων στις 28 Μαίου, από την 11η το πρωί έως την 18η το απόγευµα.
Ελάτε να βρούµε όλοι µαζί τον κρυµµένο θησαυρό της Ευρώπης.
Την ίδια µέρα, ως παράλληλη δραστηριότητα, διοργανώνεται από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας στον ίδιο χώρα (Κάστρο Τρικάλων), ζωντανό παιχνίδι ρόλων αναζήτησης
«κρυµµένου θησαυρού» .
4) Καµπάνια blogging
Αν διατηρείτε ιστολόγιο µπορείτε να γράψετε σε αυτό για συγχρηµατοδοτούµενα
έργα στην περιοχή σας και να προωθήσετε το διαγωνισµό φωτογραφίας. Τα καλύτερα
άρθρα (posts) θα µεταφράζονται και θα αναδηµοσιεύονται σε ένα ειδικό ιστολόγιο
Blog. Οι 3 bloggers που θα επιλεγούν από κριτική επιτροπή θα προσκληθούν στις
Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων. Περισσότερες
πληροφορίες στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες – µε συνεχή ανανέωση / παροχή πληροφοριών και
στοιχείων – στις ιστοσελίδες :
www.thessalia-espa.gr (η ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Θεσσαλίας)
https://www.espa.gr/el/Pages/europeinmyregion.aspx (η ιστοσελίδα της Ελλάδας –
ΕΣΠΑ, για τις δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα)
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/ (η
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
http://ec.europa.eu/regional_policy/treasurehunt/#/treasure-hunt/home
(η διεύθυνση της Ε.Ε. για το Κυνήγι Θησαυρού)
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ (η σελίδα στο facebook της Ε.Ε.)
(ή
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/?app_data=
%7B%22p%22%3A%22like%22+%7D )

