Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Łódzkie zaprasza!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe wydarzenie związane z Funduszami Europejskimi w
Polsce. W tym roku odbywać się będzie już po raz siódmy, w wyjątkowej odsłonie – online! Bądź z nami
podczas kulminacyjnego weekendu 25 – 27 września 2020 roku na www.dniotwarte.eu, oglądaj programy na
żywo, weź udział w koncertach, warsztatach i konkursach z nagrodami! Na wydarzenie zaprasza Marszałek
Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to także część szerszej kampanii, prowadzonej przez Komisję
Europejską: #europeinmyregion, podczas której pokazujemy, jak wiele projektów zrealizowano z unijnym
wsparciem. Specjalnie na tą okoliczność Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotuje wirtualne
spotkania z beneficjentami, którzy otrzymali środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego.
Studenci Akademii Sztuk Pięknych opowiedzą o tajnikach właściwego ubioru i dowiemy się, jak dobrać
odpowiedni strój na rozmowę kwalifikacyjną. Pyszne, zdrowe i kolorowe smoothie, które dodają energii,
zawierają antyoksydanty i cenne składniki mineralne przygotują dla nas uczniowie Zespołu Szkół w Rawie
Mazowieckiej. Będziemy mieli okazję odbyć warsztaty kulinarne prowadzone przez przedstawicielki Kół
Gospodyń Wiejskich – oprócz tradycyjnych prażoków czy klusek żelaznych wykonamy potrawy
wegetariańskie i wegańskie oraz dowiemy się więcej o kuchni roślinnej.
Kolejne warsztaty, na które zaproszą nas uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu pozwolą się trochę
wyciszyć i zrelaksować, a dzięki nim w naszych domach zawsze będziemy mieć kontakt z naturą.
Zamkniemy zieleń w szklany słoik, który wzbogaci wnętrza, wprowadzając do nich harmonię i równowagę.
Natomiast o tym, jak ważną wartością w życiu człowieka jest zdrowie dowiemy się dzięki programowi
„odWAŻYMY ŁÓDZKIE” prowadzonym przez Poradnię Zdrowie Bałuty. Pozostając w temacie przejdziemy
do ekologii i samochodów solarnych – Łódź Solar Team – spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy jest to
przyszłość motoryzacji.
Bez konieczności przemieszczania się zrobimy sobie wycieczkę po okolicy i odwiedzimy ZOO SAFARI w
Borysewie, gdzie mieszka ponad 90 gatunków zwierząt. Zobaczymy Termy Uniejów, które stały się
rozpoznawalne w całej Polsce, a na koniec zajrzymy do Bełchatowa i zwiedzimy pierwsza w kraju
multimedialna ekspozycję o węglu i energii elektrycznej PGE Giganty Mocy.
Dla fanów muzyki Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego również przygotował niesamowite atrakcje.
Już 26 września na scenie Łódzkiego Domu Kultury wystąpi znany szerokiej publiczności łódzki raper

O.S.T.R., a dzień później 27 września w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbędą się koncerty
Marcina Maciejczaka oraz Queen Symfonicznie.
Oprócz wydarzeń kulturalnych przewidziano również liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami! Do
zgarnięcia między innymi rowery, tablety, drony, kamerki sportowe, opaski i zegarki sportowe, zestawy
gadżetów oraz limitowane wejściówki na koncerty.
Spotkajmy się na www.dniotwarte.eu!

