
FELHÍVÁS FOTÓPÁLYÁZATRA ! 

Nemzetközi fotópályázat a vidéki életről 

A VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET RÉSZT VESZ A  „ NEMZETKÖZI 

FOTÓPÁLYÁZAT A VIDÉKI ÉLETRŐL „ PÁLYÁZATBAN 

Várjuk minden  profi és amatőr fotós anyagát amely a Velencei-tó és térségét (Gárdony-
Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu ) mutatja be 

A vidéki Európa képei („Images of Rural Europe”) Velencei-tó címmel  

 

Beadási határidő: 2012 május 3. 
Feltételek: 3 db fotó adható be kategóriánként 

- CD-én kérjük, kategória, kép címe, fotó 

készítője, elérhetőségek: feltüntetve -mellékelve, 

- a fotókról maximum 1-1db A/4 méretű 

papírnyomatot is kérünk 

beadási cím: postán vagy személyesen 

 

VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

2481. Velence, Balatoni út 65.  

e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu 

Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Döntéshozó Testülete választja ki a 

beküldött pályázatokból a kategóriánként 3 db fotót amelyet a LEADER HACS 

pályázatként  feltölt az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) pályázatára  

 

Háttéranyag: 

Fényképpályázatot hirdet az Európai Vidékfejlesztési Hálózat, amelyre a vidéki életet bemutató 
fotókat várnak. A győztesek egy brüsszeli díjátadón vehetnek részt, képeiket pedig többek között egy 
vándorkiállításon is bemutatják. 
Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) fotóversenyt indított A vidéki Európa képei („Images of 
Rural Europe”) címmel, amelyre a mai európai vidéki életet tükröző fényképeket vár hat 
kategóriában. 

A pályázat nyitva áll minden profi és amatőr fotós előtt, aki valamelyik európai uniós tagállam lakosa. 
A jelentkezők akármennyi képpel indulhatnak, amely megfelel a hat kategóriának (vidéki emberek, 
vidéki környezet, vidéki foglalkoztatás, vidéki sokszínűség, vidéki fiatalok, a LEADER szelleme), de 
csak a LEADER Helyi Akciócsoportjuk (HACS) jogosult a pályaművek feltöltésére. 

Egy LEADER HACS kategóriánként csak három képet indíthat. 

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
http://www.velenceitoleader.eu/


A győztes fotókat kiállítják az Európai Bizottság központjánál, a brüsszeli Berlaymont épületnél 2012. 
június 22. és július 10. között. Emellett a nyertes fotósokat és a HACS-okat meghívják a 2012. június 
27-i díjátadó ünnepségre, ahol jelen lesz Dacian Cioloş, a Bizottság mezőgazdaságért és 
vidékfejlesztésért biztosa is. Ezt követően a fotókat egy európai vándorkiállításon mutatják be, és egy 
keménykötésű kiadványban is megjelentetik még ebben az évben. 

Kategóriák: http://www.ruralimages.eu/gallery 

Rural People 

We want to know you! This category is for photos of rural people in any number of settings – at work 
or play and of any age. They can be portraits or group shots – but ideally not ‘staged’ photos – rather 
images which ‘capture’ a moment in the life of a person living in rural Europe. The more authentic 
and ‘real’ the photo – the better!  

Rural Environment 

Reflecting the ‘new challenges’ aspect of rural development policy, such as any image which conveys 
themes like climate change, biodiversity, water/waste management, alternative energy. This is your 
chance to make a statement about something you care about!  

Rural Employment 

Reflecting the array of activities which take place in rural areas – including but not limited to shops, 
services, transport, markets, food production, small family run businesses…you decide!  

Rural Diversity 

We would like you to portrait as genuinely as possible the rural areas you live in with the people, the 
infrastructure, cultural heritage and to show us the wide array of opportunities but also challenges 
that countryside poses today across Europe. We would like to have a peak into what rural areas 
mean to you and how it affects your everyday life. 

Rural Youth 

Supporting the continued presence of young people in rural areas is a high priority in many rural 
areas across Europe. Young farmers are increasingly recognized for their role in the food security and 
future prosperity of many agricultural regions. We would like to portray, through your pictures, a 
better understanding of the range of activities, interests and passions being pursued by young people 
in your area. 

The Spirit of Leader 

For images which capture the ‘essence’ of the Leader spirit. The Leader approach to rural 
development is all about rural communities and the people that live there. But what does Leader 
mean to you?  

 

http://www.ruralimages.eu/gallery/rural-people/
http://www.ruralimages.eu/gallery/rural-environment/
http://www.ruralimages.eu/gallery/rural-employment/
http://www.ruralimages.eu/gallery/rural-diversity/
http://www.ruralimages.eu/gallery/rural-youth/
http://www.ruralimages.eu/gallery/the-spirit-of-leader/

