
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego, serdecznie zapraszam do udziału w III edycji ogólnopolskiej 

akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w terminie  

od 12 do 15 maja 2016 r. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Rozwoju we współpracy  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy zaangażowaniu większości 

instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, a przede wszystkim Państwa, 

realizujących projekty. Bez Państwa taka akcja nie byłaby możliwa. 

Aby wziąć udział w III edycji akcji, wystarczyć „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców 

regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 12 do 15 maja 2016 r. Zachęcam do 

organizacji wydarzeń prezentujących Państwa projekty, udostępnienie szerokiej publiczności 

zrealizowanego przedsięwzięcia, otwarcie miejsc na co dzień niedostępnych czy 

przygotowanie innych atrakcji. Udział w Dniach Otwartych jest okazją do szerokiej promocji 

Państwa projektów jako dobrych pomysłów na wykorzystanie Funduszy Europejskich oraz 

Państwa przedsiębiorczych postaw, które mogą stać się inspiracją do sięgnięcia po Fundusze 

Europejskie. 

Poprzednia edycja Dni Otwartych, która odbyła się w 2015 r. cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem. W czasie trwania akcji odbyło się blisko 1000 wydarzeń, w których wzięło 

udział około 200 tys. uczestników. 

Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych, zostaną 

przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu. Do udziału w przygotowanych przez Państwa 

atrakcjach zachęcać będzie ogólnopolska kampania promocyjna, przewidziane są również 

relacje telewizyjne z niektórych wydarzeń. 

Po stronie Ministerstwa Rozwoju leżeć będzie przeprowadzenie promocji  

w ogólnopolskich mediach. W spocie dedykowanym akcji będziemy zapraszać mieszkańców 

Polski do udziału w Dniach Otwartych i do odwiedzenia strony internetowej, na której będzie 

można znaleźć niezbędne informacje o akcji i jej uczestnikach. Ponadto, na stronie 

internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych 

przez beneficjenta, czyli Państwa (tzw. program Dnia Otwartego), godzinami otwarcia i mapką 

dojazdu. W przypadku zainteresowania udziałem w akcji, zachęcam Państwa do wypełnienia 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie akcji: www.dniotwarte.eu, która będzie 

aktywna od 5 kwietnia 2016 r.  

Jeśli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych, ale mają wątpliwości, 

bądź obawiają się trudności w realizacji wydarzenia, prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy 

Państwu wszelkich informacji. Osobą do kontaktu w tej sprawie są: Wioletta Rejman,   

e-mail: w.rejman@podkarpackie.pl, Joanna Skrzypek, e-mail: j.skrzypek@podkarpackie.pl.  
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