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 W dniu 6 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbył się 
finał Międzypowiatowej Olimpiady Wiedzy o Funduszach Europejskich, której 
organizatorem był Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wągrowcu.
 Celem Olimpiady było propagowanie wiedzy na temat Funduszy Europejskich 
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (wyłącznie licea ogólnokształcące) z 
terenu obszaru działania Punktu tj. powiatów: wągrowieckiego, obornickiego, 
chodzieskiego, pilskiego oraz złotowskiego. Olimpiada miała również zachęcić 
młodzież do poszukiwania informacji na temat Funduszy Europejskich, a w 
przyszłości do korzystania z nich.  
 Olimpiada obejmowała dwa etapy: szkolny oraz powiatowy. Uczestników do 
etapu powiatowego wyłoniły szkoły, które mogły zgłosić maksymalnie dwóch 
najlepszych uczniów.  
 Do etapu powiatowego konkursu zostali zgłoszeni uczniowie z  czterech szkół 
tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie, Liceum Towarzystwa 
Salezjańskiego w Pile oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.  
 Ostatecznie w mikołajki do napisania testu przystąpiło 8 uczniów z trzech 
zgłoszonych szkół. Ze względu na złe warunki atmosferyczne nie dojechali uczniowie 
z Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Test złożony był z 40 pytań 
jednokrotnego wyboru, na napisanie którego było 60 minut.  
 W wyniku oceny prac przez Komisję Konkursową wyłoniono następujących 
laureatów: 
I miejsce: Kamil Nowak z ZSP w Chodzieży, którego do konkursu  przygotowała 
Pani Dorota Kolasa; 
II miejsce: Klaudia Szeszycka z ZSP nr 2 w Wągrowcu, którą do konkursu  
przygotowała Pani Ewa Bąk; 
III miejsce: Andrzej Górecki z I LO w Złotowie, którego do konkursu  
przygotował Pan Jacek Kaczmarek. 
 Uroczystego wręczenia nagród dokonał Starostwa Powiatu Wągrowieckiego 
wraz z pracownikami Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu.  
Laureaci otrzymali następujące nagrody rzeczowe:  
I miejsce – Tablet Samsung Galaxy Tab 2, 7.0+ zestaw gadżetów o FE 
II miejsce – Aparap fotograficzny Samsung +zestaw gadżetów o FE 
III miejsce – Słuchawki bezprzewodowe Sony i pendrive 16 GB + zestaw gadżetów o 
FE. Wszyscy uczestnicy Olimpiady i ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe 
dyplomy oraz zestawy gadżetów promocyjnych Fundusze Europejskie. 
Po wręczeniu nagród przybyli goście zostali zaproszeni na mikołajkowy słodki 
poczęstunek.  
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