Programul Spaţii Verzi
Componenta Arii Naturale Protejate

Ghid pentru nominalizare
Premiul de mediu pentru media 2018
I.

INFORMAŢII GENERALE

MOL România, în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat, lansează ediţia 2018 a programului de
finanțare Spaţii Verzi - componenta de finanțare Arii Naturale Protejate, program ce urmăreşte
promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare al
acestora în rândul comunităţilor locale.
În cadrul componentei Arii Naturale Protejate, începând cu anul 2018, programul oferă Premiul de mediu
pentru media pentru cele mai bune reportaje care prezintă și promovează ariile naturale protejate din
România, atrăgând, de asemenea un număr mare de cititori/vizualizări. Premiile se acordă în cadrul a două
categorii, și anume, presă scrisă și audiovizual.
Categoriile de concurs:


Reportaj/Publicație scrisă

În cadrul acestei categorii se premiază autorul articolului/reportajului cel mai creativ și original, care
prezintă și promovează ariile protejate, atrăgând un număr mare de cititori.


Reportaj/Producție audio-video

În cadrul acestei categorii se premiază autorului producției audio-video, care prezintă și promovează ariile
naturale protejate, și are o vizualizare semnificativ de mare.

Premiul este destinat jurnaliștilor din România. Nominalizările pot fi realizate de către oricine (inclusiv prin
auto-nominalizare) și se trimit în format electronic.

Suma disponibilă pentru această secțiune în anul 2018: 10.000,00 lei
Se acordă câte un premiu pentru fiecare categorie, iar valoarea premiului/categorie este 5.000,00 lei.
Data de lansare a invitației pentru nominalizări este 16 ianuarie 2018.
Data limită de trimitere a nominalizărilor este 31 octombrie 2018, ora 00:00.
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Cei interesați pot adresa întrebări referitoare la acest apel prin e-mail: spatiiverzi@repf.ro

II.

CONDIŢII GENERALE
II.1. Procedura de nominalizare

Nominalizările pentru premiu se prezintă pe formularul standard (Formular de nominalizare – 2018) oferit
de Fundaţia pentru Parteneriat. Nominalizatorul va respecta întocmai formularul standard.
Nominalizările se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail spatiiverzi@repf.ro – conform
formularului tipizat, în limba română.

II.2. Obţinerea formularelor
Modelele standard se trimit solicitanţilor prin e-mail sau pot fi descărcate de pe pagina web a companiei
MOL România (www.molromania.ro), a Programului Spaţii Verzi (www.spatiiverzi.org.ro) şi a Fundaţiei
pentru Parteneriat (www.repf.ro).

II.3. Termenul de trimitere a nominalizărilor
Data limită de trimitere a nominalizărilor este 31 octombrie 2018, ora 00:00 (nominalizările trebuie să
ajungă la adresa de e-mail (spatiiverzi@repf.ro) a Fundaţiei pentru Parteneriat până la data de 31
octombrie 2018, ora 00:00).

III.

ELIGIBILITATEA
III.1. Aplicații eligibile

Sunt eligibile materiale publicate/difuzate în orice mediu tipărit sau electronic pe teritoriul României (în
limba română sau în limba maghiară) în perioada: 16.01.2018 - 31.10.2018 cu tema de promovare a ariilor
naturale protejate din România.

III.2. Aplicații neeligibile sunt care:

IV.

-

nu respectă termenul limită de trimitere,

-

nu respectă perioada de publicare a materialului cu care candidați,

-

nu includ toate datele solicitate în formularul de nominalizare,

-

nu contribuie la promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România.

JURIZAREA APLICAȚIILOR

Nominalizații au următoarele obligații:
-

2

să pună la dispoziția juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze
informațiile din formularul de nominalizare,
Contact: spatiiverzi@repf.ro

Programul Spaţii Verzi
Componenta Arii Naturale Protejate
Ghid pentru nominalizare – Premiul de mediu pentru media 2018

-

să colaboreze, dacă este cazul, cu organizatorii în vederea elaborării unor documente
legate de evenimentul de premiere.

Criterii de jurizare:

V.

VI.

-

complexitatea documentării,

-

calitatea materialului jurnalistic,

-

originalitatea unghiului de abordare (autorul găsește perspective noi, non-standard, de a
prezenta subiectul),

-

numărul vizualizărilor,

-

realitatea informațiilor (autenticitatea).

CALENDAR
-

16.01.2018.-31.10.2018 – nominalizare

-

31.10.2018.-20.12.2018. – jurizarea/anunțarea nominalizatorilor despre rezultate

-

Ianuarie 2019 – eveniment de premiere

ÎNREGISTRAREA NOMINALIZĂRILOR

Toate nominalizările trimise vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat prin e-mail atât
nominalizatorilor cât și nominalizaților.
Completând formularul de nominalizare, vă dați acordul ca materialele pe care le înscrieți în concurs să
poată fi expuse și citate de către Fundația pentru Parteneriat și MOL România cu menționarea numelor
autorilor, în scopul promovării concursului și a câștigătorilor.
Contact:
Fundația pentru Parteneriat
Miercurea Ciuc, str. Arsenalului, 13
Telefon: 0040-266-310678
spatiiverzi@repf.ro
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