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     Starostwo Powiatowe w Wągrowcu   

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

 

 

 Wyniki III edycji Konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach” 

 

Konkurs „Młodzi wiedzą o Funduszach” został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej), a patronat 

sprawowała Europosłanka  Pani Sidonia Jędrzejewska. 

Celem Konkursu było zainteresowanie środowiska młodzieży szkolnej Funduszami   

Europejskimi, a także pokazanie w ramach tzw. dobrych praktyk projektów, które  zostały 

zrealizowane Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007-

2013. Atutem Konkursu była  również edukacja obywatelska oraz podniesienie świadomości 

społeczności lokalnych w zakresie  wykorzystania środków unijnych. 

 

Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu przeprowadzili  

lekcje w szkołach z terenu powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, pilskiego i złotowskiego. 

Na konkurs należało  przesłać wypełnione wnioski o dofinansowanie wraz z nagraniem (film, 

audycja, wywiad, reportaż, prezentacja multimedialna) dotyczącym projektu, który został już 

zrealizowany dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 

2007-2013 w najbliższej okolicy. 

 

W konkursie nie mogły  wziąć udziału grupy uczniów (tylko zgłoszenia indywidualne). Ocena 

prac była dwuetapowa. Wnioski wraz z nagraniem należało przesłać w ciągu 4 tygodni od 

momentu przeprowadzenia Lekcji do konsultantów Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Wągrowcu, którzy przeprowadzali zajęcia. Do Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich w Wągrowcu wpłynęły 24 prace. Konsultanci wybrali najlepsze prace 

(z każdej kategorii ), a następnie przesłali je  do Departamentu Polityki Regionalnej. Komisja 
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Konkursowa składająca się z pracowników Departamentu oraz pracowników Głównego 

Punktu Informacyjnego w Poznaniu wybrała  zwycięzców. 

                                                                                                                                           

Wśród laureatów znaleźli się m.in. uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu – wysokie, bo I 

miejsce w kategorii film zajęła Monika Kowalczewska, (Termomodernizacja gminnych 

obiektów szkolnych w Żelicach i Pawłowie Żońskim), uczennica ta wraz z opiekunem 

pojedzie do Brukseli, wycieczka została ufundowaną przez Posłankę do Parlamentu 

Europejskiego Sidonię Jędrzejewską, która sprawowała patronat nad konkursem. Drugie 

miejsce ale w kategorii prezentacja zajęła uczennica Marta Jastrząbek (Rozwój turystyki i 

rekreacji w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont 

boiska z bieżnią) - laureaci drugich miejsc otrzymają czytnik e-booki,  odtwarzacze mp3.  

Opiekunem tych uczennic jest Pani mgr Magdalena Włodarczyk. Natomiast III miejsce w 

kategorii audycja zajęła Malwina Skrzypczyńska z Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Wyrzysku, (Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ZOZ w Wyrzysku). Laureaci 

trzecich miejsc otrzymają  cyfrowe ramki do zdjęć, odtwarzacze mp3. Opiekunem jest Pani 

mgr Agnieszka Mela- Kartosz. 

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia, godz. 14.00 na terenie kampusu 

Politechniki Poznańskiej. 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom - nadesłane przez uczniów prace pokazały, że 

Wielkopolska pięknieje dzięki unijnym dotacjom, a młodzi o funduszach wiedzą naprawdę 

dużo.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sporządziła: Anita Woźniak 


