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Konkurs Młodzi Wiedz ą o Funduszach 
 
        Dobiegła końca II edycja konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”. Inicjatywa podjęta przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym roku spotkała się z dużym 

zainteresowaniem – udział w lekcjach zgłosiło ponad 150 szkół. Celem prowadzonych zajęć było 

poinformowanie uczniów o tym, czym są Fundusze Europejskie i jakie płyną z nich korzyści, czym jest 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013 i jakie są jego cele, a także 

zainteresowanie uczniów tematyką Funduszy Europejskich. 

       Konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w W ągrowcu  przeprowadzili 40 

lekcji w 14 szkołach na terenie powiatów: wągrowieckiego, pilskiego, złotowskiego i chodzieskiego. 

Zajęcia składały się z dwóch części tj. teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej uczestnicy 

zajęć uczyli się  wypełniać uproszczone wnioski o dofinansowanie, które następnie wraz z wizualizacją 

projektów trafiły na konkurs Młodzi Wiedzą o Funduszach. 

Do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu nadesłano 46 prac, pracownicy 

Punktu wybrali 8 prac, a następnie przesłali je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, gdzie ostatecznie konkurs został rozstrzygnięty. 

Wśród laureatów znalazły się szkoły, których prace zostały przekazane przez konsultantów 

wągrowieckiego Punktu tj. Gimnazjum nr 1  w Wągrowcu,  Zespół Szkół w  Margoninie, Zespół Szkół 

w Lotyniu.   

Za zajęcie III miejsca multimedialne kursy j ęzyka angielskiego  otrzymują uczniowie z dwóch szkół: 

Gimnazjum nr 1 w W ągrowcu  za projekt pt. „Budowa centrum młodzieżowego w parku w Wągrowcu 

w celu zachęcenia młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu i pobudzenie rozwoju 

zainteresowań” wykonany przez Monikę Kowalczewską,, Katarzynę Kowalczewską, Dominikę Smyk, 

Martę Jastrząbek, Szymona Walich pod opieką Pani Magdaleny Włodarczyk oraz Zespół Szkół w 

Margoninie  za projekt pt. „Budowa studia tanecznego przez przedsiębiorstwo budowlane Cegiełka w 

powiecie chodzieskim w miejscowości Margonin” wykonany przez Agatę Łochowicz, Patrycję Pacyna, 

Martę Gorkowską pod opieką Pani Jolanty Rajek. 

W konkursie wyróżniono także następujące prace: 

1. Projekt pt. „Elektrownia jądrowa-Osiek nad Notecią” wykonany przez Marcina Szulińskiego i 

Marcina Pachowicza z Zespołu Szkół w Margoninie  pod opieką Pani Moniki Berety. 

2. Projekt pt. „Adaptacja pomieszczeń strychowych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w 

Mapetowie na terenie województwa wielkopolskiego. Przebudowa poddasza na kawiarenkę 

szkolną” wykonany przez Malwinę Kluskę, Joannę Kowalska, Kingę Szwałek z  Zespołu 

Szkół w Lotyniu , pod opieką Pani Bożeny Solki-Kubiak. 

3. Projekt pt. „Rozwijamy i uczymy - kawiarenka dla uczniów” wykonany przez  Olgę Musiał, 

Roksanę Nazimek, Dąbrówkę Płowenc, Joannę Bąk, Patrycję Michalską z Zespołu Szkół w 

Margoninie  po opieką Pani Moniki Berety.  

Szczegółowe informacje o zakończeniu II edycji konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach” znajdują się 

na stronie internetowej   www.wrpo.wielkopolskie.pl.  
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