
 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž 

Návrh uměleckého díla 

charakterizujícího Evropský 

region Dunaj-Vltava  

 

 

Jedná se o soutěž vyhlášenou Evropským regionu Dunaj 

– Vltava, jejímž předmětem je zhotovení návrhu 

uměleckého díla charakterizujícího Evropský region 

Dunaj-Vltava, které lze využít jako reprezentativní ocenění 

v rámci aktivit Evropského regionu Dunaj-Vltava. 

 

Bližší informace v přiložených pravidlech. 
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Pravidla soutěže  

 

1. Účastníci soutěže 

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří jsou v den podání přihlášky studenty střední odborné školy 

nebo středního odborného učiliště (ISCED 3) s umělecko-průmyslovým zaměřením, se sídlem na území 

Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“), tzn. na území Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, 

Plzeňského kraje, dolnorakouských okresů Mostviertel a Waldviertel, Horního Rakouska, Horního Falce, 

Dolního Bavorska a zemského okresu Altötting.  

 

2. Soutěžní příspěvek 

Soutěžní příspěvek musí být vyrobitelný za běžných výrobních podmínek za cenu nepřevyšující 1000 € a musí 

obsahovat: 

- vyplněnou přihlášku, 

- grafický návrh díla,  

- výrobní dokumentaci pro zhotovení díla včetně rozpočtu (omezení 1000 €), 

- charakteristiku díla – popis symboliky díla ve vazbě na ERDV.  

 

Soutěžní příspěvek se předkládá v úředním jazyce regionu, ve kterém se přihlašuje. 

 

3. Přihlášení do soutěže 

Přihlášku spolu se soutěžním příspěvkem a dokladem potvrzujícím studium na příslušné škole je potřeba 

odeslat v elektronické podobě na příslušná regionální kontaktní místa Evropského regionu Dunaj-Vltava (viz 

kontakty níže), případně zaslat doporučenou poštou na CD/DVD, do 30. 4.  2018.  

 

Regionální kontaktní místa 

 

Kraj Vysočina        Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, CZ-58733 Jihlava 

   Ivona Hájková - tel.: +420 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz  

 

Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, CZ-37076 České 

Budějovice,  

Vladimíra Hrdinová -  tel.: +420 386 720 158, e-mail: hrdinova@kraj-jihocesky.cz 

 

Plzeňský kraj Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, CZ-30613 Plzeň  

 Veronika Berková - tel.: +420 377 195 527, e-mail: veronika.berkova@plzensky-kraj.cz 

 

Po uzávěrce bude zkontrolována správnost přijatých přihlášek a všichni účastníci budou na uvedeném 

kontaktním e-mailu informováni, zda jejich přihláška splňuje podmínky a byla zařazena do soutěže. 

 

mailto:pospisilovak@kraj-jihocesky.cz
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4. Průběh soutěže 

Soutěž probíhá ve dvou kolech – regionální kolo a přeshraniční kolo. Výsledky jednotlivých regionálních kol 

budou oznámeny do 31. 5. 2018. Nejlepší soutěžní příspěvek z každého regionu postupuje do přeshraničního 

soutěžního kola, které proběhne do konce července 2018.  

 

5. Autorská práva 

Zasláním přihlášky do soutěže účastníci potvrzují, že jsou autory podaného soutěžního příspěvku, účastí 

v soutěži pak poskytují organizátorům soutěže oprávnění nakládat se všemi částmi soutěžního příspěvku 

všemi způsoby známými autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb).  

 

6. Hodnocení projektů porotou 

Pro regionální kola soutěže jmenuje příslušný členský region Evropského regionu Dunaj- Vltava tříčlennou 

porotu.  

Hodnotící kritéria (všechna ve škále 1 – 10 bodů, 10 je maximální počet bodů): 

 originalita navrženého ocenění (1-10 bodů), 

 symbolika díla ve vazbě na ERDV (1-10 bodů). 

 

Pro přeshraniční kolo soutěže se stanovuje 7 členná porota, do které každý z regionů Evropského regionu 

Dunaj-Vltava nominuje svého zástupce. Hodnotící kritéria jsou stejná jako pro regionální kola soutěže. Překlad 

soutěžních příspěvků do druhého jazyka Evropského regionu Dunaj-Vltava zajistí kancelář Evropského 

regionu Dunaj-Vltava. 

Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání.  

 

7. Finále a vyhlášení výsledků 

Vítězové jednotlivých regionálních kol postupují do přeshraničního kola, které proběhne v červenci 2018.  

Oficiální výsledky přeshraničního kola budou představeny v říjnu 2018, na konferenci ERDV v Kraji Vysočina, 

kde bude rovněž představen medailonek z výroby díla.    

 

8. Ceny pro vítěze  

Vítěz regionálního kola soutěže získává 2 týdenní zahraniční studijní pobyt na území ERDV, zaměřený na roz-

voj jazykových nebo odborných znalostí, v maximální hodnotě 2 000 €. Dílo navržené vítězem přeshraničního 

kola soutěže bude vyrobeno a předáno vítězi soutěže „Vesnice Evropského regionu Dunaj-Vltava“. 

 

9. Stručný harmonogram soutěže 

leden  2018  vyhlášení soutěže 

30. duben 2018  uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže 

31. květen 2018 zveřejnění výsledků regionálních kol  

15. srpen 2018  informace o výsledcích mezinárodního kola soutěže 

srpen – říjen 2018 výroba díla a natáčení medailonku z výroby 

24. října 2018  představení a ocenění vítěze a předání jeho díla 


