
 
 

16 maja 2013 r.  – Lokalne podsumowanie Konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach” 

         W dniu 26 kwietnia 2013r. odbyło się podsumowanie konkursu „Młodzi wiedzą o 

funduszach” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Celem konkursu było zainteresowanie środowiska młodzieży gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej Funduszami Europejskimi, a także pokazanie w ramach tzw. dobrych 

praktyk projektów, które zostały zrealizowane dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu 

Programowi Operacyjnemu na lata 2007 – 2013. Uczniowie w ramach konkursu przygotowali 

uproszczone wnioski o dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w ramach WRPO w ich 

regionie oraz wizualizację danej inwestycji w formie albumu. 

Konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu przekazali do 

Urzędu Marszałkowskiego najlepsze prace, gdzie Kapituła konkursu wyłoniła laureatów 

konkursu. 

        Starosta Powiatu Wągrowieckiego oraz Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich w Wągrowcu doceniając trud i zaangażowanie uczniów w przygotowanie prac 

na konkurs, zaprosili uczniów wyróżnionych w konkursie przez konsultantów wraz z 

opiekunami oraz dyrekcją szkół na lokalne posumowanie konkursu, które odbyło się dnia 16 

maja 2013r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej (nr 109) w Starostwie Powiatowym w 

Wągrowcu. 

Wyróżnienie przyznane przez Starostę Wągrowieckiego oraz pracowników Punktu w 

Wągrowcu otrzymali: 

1. Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu 

Klaudia Czarnecka 

Zuzanna Wiśniewska 

Marta Ratajczak 

opiekun: 

Magdalena Włodarczyk 

Ilona Łaszewska 

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie  



 
Sandra Borowska 

Patrycja Bryła 

Ewelina Warlikowska 

opiekun: Justyna Szopińska 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży: 

Sebastian Narzymski 

opiekun: Agata Stępień 

4. Gimnazjum w Mieścisku 

Mateusz Hopcia 

opiekun: Anna Bronikowska 

5. Gimnazjum nr 5 w Pile 

Patrycja Baran 

opiekun: Katarzyna Chwilowicz 

6. Zespół Szkół w Lotyniu:  

Elżbieta Popowicz 

opiekun: Bożena Solka – Kubiak 

 

Powyżej wymienieni uczniowie i ich opiekunowie otrzymani z rąk Wicestarosty 
Wągrowieckiego – Pana Tomasza Kranca oraz konsulatów Punktu Informacyjnego  
okolicznościowe dyplomy i upominki. Na ręce opiekunów ze szkół, które przesłały 
prace na konkurs do Wągrowca przekazano również dyplomy i upominki dla 
pozostałych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie, lecz nie otrzymali wyróżnienia 
ani na szczeblu wojewódzkim ani na szczeblu lokalnym.  

Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za udział w IV edycji konkursu i zapraszamy do 
udziału w przyszłorocznej edycji. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 


