
  
  

RURALIZATION 
Fotópályázat - Generációváltás az EU vidéki területein 

Részvételi irányelvek és szabályok 



  
 

1. Mit jelent a "Generációváltás" fotópályázatban? 
 
A fotópályázat általános témája a Generációváltás – olyan képeket várunk, amelyek 
megjelenítenek egy vagy több témát az alábbiak közül: 

• Öröklés (szüleik, vagy családtagjaik vállalkozását öröklő fiatalok) 
• Innováció és vidéki diverzifikáció (a vidéki területeken új termékeket, szolgáltatásokat 

létrehozó vagy egyszerűen új dinamikát fejlesztő fiatalok) 
• Új generációk hozzáférése a földhöz 
• Fiatal vállalkozói szellem megjelenése 
• Új munkalehetőségek 
• Új készségek és források, amelyek ösztönözhetik a gazdasági tevékenységeket számos 

ágazatban (nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a mezőgazdaságon kívüli vidéki 
gazdaságban is) 

• Olyan szempontok, amelyek hozzájárulnak a vidéki területek vonzerejének 
növekedéséhez a fiatalok körében 

• Nemzedékek közötti tudásátadás 
• Élet a vidéki közösségekben 

 

www.ruralization.eu 

2. Pályázási feltételek 
 

• Egy résztvevő maximum 5 fényképet küldhet be 
• A fénykép(ek)et egyesével kell feltölteni 
• A képek benyújthatóak színes és szürkeárnyalatos formában is 
• A képek maximális mérete 10 MB, engedélyezett formátum a .png, a .jpg és a .jpeg 
• A kép nem lehet kollázs vagy fotómontázs, csak egyetlen kép 
• Minden képhez kötelező elem egy rövid felirat (cím), amely tartalmazza a fénykép 

elkészítésének dátumát, helyét és a kép kontextusát 
• Opcionálisan írható egy rövid (legfeljebb 400 karakterből álló) szöveg, amely magyarázza 

és részletezi a kép tartalmát 
 

3. Benyújtás 
 

A képeket 2021. július 31-ig kell benyújtani az alábbi online jelentkezési lapon: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9mwG6o2mUxZbP2LOG4DDpaYYUK6Cz3lUHyo

XctLF_3NeGQ/viewform  

4. Értékelés és díjak 
 

A téma szakértői 3 nyertes fényképet választanak ki. 
A résztvevők emailben kapnak értesítést a benyújtást követő 3 hét múlva. 

• Az első díj nyertese 500 euró pénzjutalomban részesül, és meghívást kap a 
RURALIZATION nemzetközi konferenciára, amelyet 2021 őszén tartanak. Az 
utazási és szállásköltségeket a RURALIZATION projekt fedezi (egy fő részére). 

• A második és harmadik döntősnek kiválasztott fotók a nyertes fényképpel együtt 
kiemelt figyelmet kapnak a RURALIZATION Nemzetközi Konferencián tervezett 
fotókiállításon. 

További információk 
 

Ha további információra van szüksége, akkor kérjük látogasson el a fotópályázat honlapjára: 

https://ruralization.eu/ruralization-photo-competition/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9mwG6o2mUxZbP2LOG4DDpaYYUK6Cz3lUHyoXctLF_3NeGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9mwG6o2mUxZbP2LOG4DDpaYYUK6Cz3lUHyoXctLF_3NeGQ/viewform
https://ruralization.eu/ruralization-photo-competition/

