
 
Fotografická soutěž 2015 CGAP zahajuje příjem soutěžních příspěvků 

WASHINGTON, 23. června 2015 /PRNewswire/ -- CGAP slaví deset let úspěšného vyzdvihování 
výjimečných fotografií od amatérů i profesionálů z celého světa a nyní zahajuje příjem soutěžních 
příspěvků pro rok 2015. 

Své příspěvky do fotografické soutěže 2015 CGAP Photo Contest přihlaste online nejpozději do 9. 
září 2015. 

Posledních deset let dokumentuje fotografická soutěž CGAP Photo Contest zajímavé způsoby, jakými 
může přístup k formálním finančním službám zlepšit životy chudých lidí. Za tu dobu se toho hodně 
změnilo, vývoj se posunul kupředu a inovativní platformy, jako například digitální finanční služby, 
představují naději i výzvu pro více než 2 miliardy osob bez účtu v bance po celém světě.   

Abychom se zaměřili na měnící se prostor inkluzívního financování, přináší letošní ročník soutěže čtyři 
klíčová témata: digitální finanční služby; využívání finančních služeb ze strany žen; mikrofinancování pro 
malé podniky; a drobné rolníky a jejich rodiny. Příspěvky do soutěže mohou představovat celou řadu 
produktů, institucí a přístupů v rámci uvedených tematických okruhů a mohou se týkat nejrůznějších 
sociálních, ekonomických, rozvojových a technologických otázek. Příspěvky vítáme ze všech regionů, a 
to jak z venkovského, tak i městského prostředí. 

Mezi vítěznými fotografiemi předchozích ročníků byly fascinující a kreativní snímky otištěné v předních 
celosvětových mediích. Deník The Guardian připisoval soutěžnímu ročníku 2014, do kterého bylo 
přihlášeno téměř 5 000 příspěvků z 95 zemí světa, zásluhu na „zvyšování povědomí o důležitosti většího 
přístupu k finančním službám", zatímco Business Insider uvedl, že soutěž zdůrazňuje „povznášející 
snímky podnikatelů v rozvojovém světě". 

V roce 2015 bude uděleno několik cen, včetně ceny za první, druhé a třetí místo, dále ceny pro regionální 
vítěze a vítěze v kategorii People's Choice, kterého vybírá veřejnost. V letošním roce bude hlasování 
probíhat v období od 10. září do 17. září.   

Pomožte ukázat světu prostřednictvím fotografie „tvář" inkluzívního financování a jak zvýšený přístup 
k finančním službám může zlepšit životy chudých lidí. Přihlaste své fotografie do soutěže a sdílejte toto 
oznámení na svých sítích. 

O CGAP  
CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor) je globální partnerství 34 předních organizací, které se 
zasazují o rozvoj inkluzívního financování. CGAP vyvíjí inovativní řešení prostřednictvím praktického 
vývoje a aktivní spolupráce s poskytovateli finančních služeb, tvůrci politik a financujícími subjekty pro 
umožnění vhodných přístupů. Coby agentura Světové banky propojuje CGAP pragmatický přístup 
k odpovědnému rozvoji trhu s platformou používající osvědčené postupy pro zvýšení přístupu k finančním 
službám chudých lidí, kteří potřebují zlepšit kvalitu svého života. Více informací naleznete 
na www.cgap.org. 
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