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 Podsumowanie  IV edycji  Konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach” 
  

 

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej 14, odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów 

IV edycji Konkursu „Młodzi wiedzą o Funduszach” pod patronatem Posła do 
Parlament Europejskiego Pana Filipa Kaczmarka.  
 Konkurs polegał na przeprowadzeniu w szkołach gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego, lekcji europejskich przez 

pracowników lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, a następnie na  

przygotowaniu przez uczniów tych szkół, uproszczonych wniosków o dofinansowanie oraz 

albumu nt. Jak zmieniała się moja okolica dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu 

Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2013.  

 Spośród 187 prac nadesłanych na konkurs, Kapituła Konkursu przyznała trzy 

pierwsze miejsca (ex aequo), jedno drugie miejsce, jedno trzecie miejsce oraz pięć 

wyróżnień. Aż cztery nagrody (w tym trzy pierwsze miejsca) przyznano uczniom z 

wągrowieckiego gimnazjum tj. 

I miejsce: Laura Graczyk, tytuł projektu: Rozwój turystyki i rekreacji w mieście Wągrowcu 

poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont boiska z bieżnią, praca ręczna. W 

nagrodę Laura wraz z Panią Magdaleną Włodarczyk (opiekunem z ramienia szkoły) pojedzie 

w miesiącu czerwcu na kilkudniową wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez Pana 

Europosła Filipa Kaczmarka. 

II miejsce: Agata Prech, tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości transportu 

publicznego w Wągrowcu poprzez zakup 4 nowoczesnych autobusów, praca ręczna. 

Uczennica otrzymała czytnik e-book, natomiast stosowne podziękowanie trafiło dla Pani 

Ilony Łaszewskiej, opiekuna z ramienia szkoły. 



 

 

Punkt Informacyjny  tel.: (0-67) 26-80-508 
Funduszy Europejskich  fax: (0-67) 26-27-888 
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu e-mail: wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl; 
ul. Kościuszki 15, wagrowiec.fe@wielkopolskie.pl 
62-100 Wągrowiec www.wrpo.wielkopolskie.pl 
 www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

III miejsce: Angelika Dominikowska, tytuł projektu: Przystań Kamienica -II etap budowy 

Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec, praca 

ręczna. Uczennica otrzymała w nagrodę rower. Opiekunem z ramienia szkoły była Pani 

Magdalena Włodarczyk.  

Wyróżnienie: Dominika Kądzielawa, Wągrowiec, tytuł projektu: Rozwój turystyki i rekreacji 

w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont boiska z 

bieżnią, praca ręczna. Nagrodą był zestaw upominków. Opiekunem z ramienia szkoły była 

Pani Magdalena Włodarczyk.  

Kapituła konkursu przewidziała również nagrodę specjalną dla szkoły, która nadeśle 

najwięcej prac. Wyróżnienie to trafiło do Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu. W nagrodę szkoła 

otrzymała tablicę interaktywną.  

Starosta Powiatu Wągrowieckiego oraz Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Wągrowcu doceniając trud i zaangażowanie uczniów w przygotowanie prac 

na konkurs, zorganizują dla uczniów wyróżnionych przez konsultantów wraz z opiekunami 

lokalne posumowanie konkursu, które odbędzie się dnia 16 maja 2013r. o godzinie 10:00      

w sali sesyjnej (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom. Już dziś zapraszamy do V edycji 

konkursu. Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie cieszyć się równie dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Beata Ślesińska 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wągrowcu 
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