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Zadeva: Vabilo k prijavi na video natečaj "Sijoče zvezde Evrope"

Vabimo vas, da sodelujete z videom, ki ni daljši od 150 sekund, h kreativnemu prikazu 
projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

Prijavite se v okviru natečaja Sijoče zvezde Evrope (Shining Stars of Europe), ki spodbuja 
predvsem mlade, pa tudi vse ostale, da na kreativen način izrazijo, kaj za njih pomeni in kako si 
želijo in predstavljajo mednarodno razvojno sodelovanje v prihodnosti. Z mednarodnim 
razvojnim sodelovanjem prispevamo k gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu napredku 
držav v razvoju. 

Vsebina natečaja
Natečaj je razpisan v okviru Evropskega leta za razvoj, katerega slogan je: Naš svet, naše
dostojanstvo, naša prihodnost ter je bil predstavljen 9. januarja 2015 v Rigi, Latvija na otvoritvi 
Evropskega leta za razvoj.

Pripraviti je potrebno dokumentarni film s prikazom zanimivega projekta, ki bo ali je že izveden 
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Projekt je lahko šele vaša ideja, ki se vam 
je porodila ali projekt, ki ga že izvajate, ali pa je projekt, ki ga izvaja katerakoli druga 
organizacija. V tem primeru se je potrebno povezati s to organizacijo in jo vključiti v nastajanje
prispevka. 

Merila za izbor
- Ali film prikazuje primer uspešnega mednarodnega razvojnega sodelovanja?
- Ali so v filmu vključeni vsi partnerji in prikazane njihove vloge in koristi?
- Ali projekt nakazuje možnosti, da sodelujoči partnerji postanejo samostojni?
- Je film zanimiv, ideja inovativna?
- Kvaliteta in zanimivost zgodbe in realizacija.
- Kako je film tehnično narejen – to ni odločujoči kriterij.

Dolžina video prispevka
Video prispevek naj bo kratek, največ 150 sekund.



Jezik
V video prispevku lahko uporabljate katerikoli jezik. V primeru, da jezik v posnetku ni 
angleščina, mora biti posnetek opremljen z angleškimi podnapisi. 

Rok za prijavo
do 31. avgust 2015 

Nagrade
Filme bo ocenjevala mednarodna žirija, ki bo naredila izbor 20 filmov, ki bodo prikazani v finalu. 
Na podlagi odločitve žirije, javnega glasovanja v finalu in on-line glasovanja bodo izbrani trije
najboljši filmi. Nagrada za vsak nagrajeni film je 1.000 €. 

Če bo izbrani udeleženec star med 13 in 30 let, bo dobil povrnjene tudi stroške poti, hrane in 
bivanja. 

Več informacij

Natečaj: 
Več o natečaju, pogojih prijave in merilih izbora najdete na spodnji povezavi. Na isti povezavi se 
tudi prijavite na natečaj.
http://www.shiningstarsofeurope.eu/about-2/

Evropsko leto za razvoj 2015: 
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelo
vanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/

Na kratko o projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih podpira Ministrstvo za 
zunanje zadeve Republike Slovenije:
Projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja pri nas izvajajo izvajalske ustanove in 
nevladne organizacije v številnih državah po svetu, predvsem na območju Zahodnega Balkana, 
vzhodne in jugovzhodne Azije, Afrike in nekaterih drugih držav. Nanašajo se na dobrobit otrok 
(zagotavljanje do izobraževanja, zdravstvenih storitev), opolnomočenje žensk, zagotavljanje 
ustrezne infrastrukture, dostopa do pitne vode, prehransko varnost itd. S projekti 
mednarodnega razvojnega sodelovanja prispevamo h gospodarskemu, socialnemu in 
okoljskemu napredku držav v razvoju. Zavedati se moramo tudi, da koristi mednarodnega 
razvoja ne uživajo samo države v razvoju, temveč hkrati tudi mi oz. t.i. razvite držav. Več: 
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelo
vanje_in_humanitarna_pomoc/razvojni_in_humanitarni_projekti_rs/

Veseli bomo vašega odziva in obvestila o vaši prijavi na natečaj. Za kakršnokoli vprašanje se 
obrnite na razvoj.mzz@gov.si ali tel.: 01 478 2015.

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Nataša Adlešič Barba Mitja Štrukelj
Koordinatorica Evropskega leta Generalni direktor
za razvoj
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