
Uchwała nr 1159/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 pa ździernika  2011 roku 
 
 

w sprawie: ustanowienia Regulaminu III edycji Konkursu pn.: „Młodzi wiedz ą              
o funduszach” pod patronatem Europosłanki Pani Sidonii J ędrzejewskiej . 
 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa   (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§1 
Ogłasza się III edycję Konkursu pn.: Młodzi wiedzą o funduszach. 
 

§2 
Ustala się Regulamin III edycji Konkursu pn.: Młodzi wiedzą o funduszach, 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 

§3 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały nr 1159/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 pa ździernika  2011 roku 
 
 

w sprawie: ogłoszenia III edycji Konkursu pn.: „ Młodzi wiedzą  o funduszach” pod 
patronatem Europosłanki Pani Sidonii J ędrzejewskiej . 
 
Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy o samorządzie województwa  z dnia 5 czerwca 1998 r. 
(Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1590 ze zm.), zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 
zatwierdzonej Uchwałą nr 1096/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 22 
września 2011 r., art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 ze zm.), Wytycznych w zakresie informacji i promocji 
przyjętych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 10 czerwca 2010 r., a także art. 60             
i 69 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, art. 5 – 7 i art. 13 Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1828/2006  z dnia 8 grudnia 2006 r. ze zm., ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, oraz Rocznego planu działań 
informacyjnych i promocyjnych na rok 2011, zatwierdzonego Uchwałą nr 256/2011  Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2011 r., Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, odpowiedzialna 
jest za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących funduszy unijnych. 
 
Realizując założenia ww. dokumentów oraz obowiązki związane z prowadzeniem 
kompleksowych i skutecznych działań informacyjnych i promocyjnych przygotowano 
Regulamin III edycji Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach.  
 
Młodzież z wielkopolskich szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych jest z punktu 
widzenia realizacji WRPO – jednym z odbiorców działań informacyjno-promocyjnych. Obecni 
uczniowie – również maturzyści, to przyszli potencjalni beneficjenci Programu. Aby 
zainteresować młodzież tematyką funduszy europejskich oraz zapewnić inną, ciekawszą 
promocję Regionalnego Programu Operacyjnego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłasza III edycję  Konkursu pn.: Młodzi wiedzą o funduszach. 
 
Departament Polityki Regionalnej planuje promocję przedsięwzięcia na terenie całego 
Województwa Wielkopolskiego m.in. za pomocą bannerów, strony www, plakatów, ogłoszeń 
w prasie. 
 
Konkurs będzie skierowany do wielkopolskich szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych.  Do udziału zaproszeni zostaną uczniowie tych szkół, w których 
przeprowadzone zostaną lekcje europejskie. Szczegółowe zapisy dotyczące konkursu 
znajdują się w załączonym regulaminie.  
 
Kwota na nagrody rzeczowe (10 000 zł) zostanie zabezpieczona w ramach projektu budżetu 
na 2012 r. ze środków WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 „Informacja              
i promocja WRPO”.  
 

Leszek Wojtasiak 
     Wicemarszałek 
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               Urząd Marszałkowski                                               
     Województwa Wielkopolskiego  
  Departament Polityki Regionalnej                                                                           

 
 
Załącznik do Uchwały nr 1159/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 6 października 2011 r.            
    

Regulamin III edycji Konkursu Młodzi wiedzą  o funduszach  organizowany 
przez Urzą d Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej) pod patronatem Europosłanki 
Pani Sidonii J ędrzejewskiej   

 
§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w imieniu którego 
działa Departament Polityki Regionalnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 
14, zwany dalej „Organizatorem”, organizuje Konkurs dla gimnazjalistów i licealistów 
pn.: Młodzi wiedzą o funduszach. 

2. Celem Konkursu jest zainteresowanie środowiska młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
Funduszami Europejskimi, a także pokazanie w ramach tzw. dobrych praktyk 
projektów, które zostały zrealizowane dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu 
Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2013. Atutem Konkursu jest również 
edukacja obywatelska oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnych                   
w zakresie wykorzystania środków unijnych. 

 
§2 

Terminy zwi ązane z przebiegiem  Konkursu 
 

1. Październik 2011 r.  – wysłanie do wielkopolskich szkół gimnazjalnych                                    
i ponadgimnazjalnych zaproszeń do udziału w Lekcjach Europejskich. 

2. Do 14 listopada 2011  r. – przyjmowanie zgłoszeń od wielkopolskich szkół, które 
wyrażą chęć na przeprowadzenie Lekcji Europejskich. 

3. Listopad 2011 – luty 2012 r.  – przeprowadzenie Lekcji Europejskich przez 
konsultantów Lokalnych Punktów Funduszy Europejskich oraz pracowników 
Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu (2 lekcje po 45 minut). Od momentu 
przeprowadzenia Lekcji prace na konkurs (wniosek wraz z nagraniem) należy 
przesłać w ciągu 4 tygodni do konsultantów, którzy przeprowadzili Lekcje. Nadesłane 
prace po tym terminie nie będą przyjmowane. 

4. luty/marzec 2012 r. – zebranie Komisji oceniającej wnioski  i rozstrzygnięcie 
konkursu. 

5. marzec 2012 r.  – wręczenie nagród laureatom konkursu. 
6. Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie.  
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 §3 

Przebieg Konkursu 
 

1. Lekcje Europejskie w zgłoszonych wielkopolskich szkołach przeprowadzą konsultanci 
z Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz pracownicy 
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu. 

2. Lekcje zaplanowane na dwie godziny lekcyjne (tj. 2 x 45 min.), będą podzielone na 
dwie części: teoretyczną i praktyczną. 

3. Na pierwszej godzinie poruszone zostaną bieżące tematy dotyczące Unii 
Europejskiej oraz m.in. objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie UE. Na drugiej 
godzinie lekcji uczniowie dowiedzą się, czym są fundusze unijne, jakie są źródła 
pozyskiwania środków unijnych oraz uzyskają podstawowe informacje na temat 
procedury składania wniosków, a także zasad ich pisania. Konsultanci pokażą 
również uczniom, w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić uproszczony wniosek             
o dofinansowanie (Załącznik nr 1 do regulaminu). 

4. Grupa uczniów uczestnicząca w lekcji nie powinna przekraczać 30 osób. 
5. Maksymalna liczba szkół uczestniczących w projekcie to 120. Liczy się kolejność 

zgłoszeń (w przypadku przesyłki pocztowej data stempla pocztowego). Zgłoszenia, 
które wpłyną po 14 listopada zostaną odrzucone.  

6. Na konkurs należy 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 (lista projektów dostępna na 
www.wrpo.wielkopolskie.pl).  

7. Wnioski powinny opisywać to, co uczniowie chcieliby zmienić w swojej najbliższej 
okolicy, dzięki wsparciu ze środków unijnych. Pomysły obejmować mogą np. budowę 
bądź modernizację drogi, inwestycje związane z edukacją, turystyką, sportem, 
ochroną środowiska, rozwojem przedsiębiorstwa, szkoły wyższej lub ośrodka 
zdrowia. 

8. W konkursie nie mogą wziąć udziału grupy uczniów (tylko zgłoszenia indywidualne). 
Na zajęcia przeznaczone będą dwie godziny lekcyjne w czasie zaproponowanym 
przez Dyrekcję szkoły lub opiekuna grupy. 

 
§4 

Cele lekcji 
 

1. Poinformowanie uczniów o tym, czym są Fundusze Europejskie i jakie płyną z nich 
korzyści, czym jest prezydencja Polski w Radzie UE, czym jest Wielkopolski 
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  i jakie są jego cele. 

2. Zainteresowanie uczniów tematyką Funduszy Europejskich, w tym pozyskiwaniem 
dotacji oraz procedurami z tymi związanymi. 

3. Zapoznanie uczniów z takimi terminami jak: Unia Europejska, integracja europejska, 
prezydencja Polski w Radzie UE, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007-2013, beneficjent, dofinansowanie, Fundusze Europejskie. 

4. Uświadomienie uczniom istnienia instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
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§5 
Ocena prac konkursowych 

 
1. Ocena prac jest dwuetapowa. Wnioski wraz z nagraniem należy przesłać w ciągu                  

4 tygodni od momentu przeprowadzenia Lekcji do konsultantów, którzy 
przeprowadzili zajęcia. Konsultanci wybiorą 3 najlepsze prace (z każdej kategorii po 
jednej), które następnie prześlą do Departamentu Polityki Regionalnej. Komisja 
Konkursowa składająca się z pracowników Departamentu oraz pracowników 
Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu wybierze z kolei zwycięzców.  

2. Decyzje Komisji wymagają akceptacji Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej 
UMWW. 

3. Nagranie dotyczące projektu (prezentacja Power Point, nagranie audiowizualne) nie 
powinno przekraczać 5 minut. 

4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. 
5. Konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich mają prawo nie przyjąć 

do oceny prac, które nie spełniają wymagań formalnych, nie są bezpośrednio 
związane z tematem, są niekompletne lub zostały nadesłane po terminie (np. po 
upływie 4 tygodni). 

6. Nadesłane na konkurs wnioski będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów: 
a) cele projektu, 
b) opis projektu, 
c) realność wykonania projektu, 
d) zakładane rezultaty projektu, 
e) oryginalność pomysłu, 
f) adekwatność budżetu na realizację wskazanych działań. 

7. Nadesłane na konkurs nagrania będą oceniane w następujących kategoriach: 
a) Audycja (wywiad, felieton, reportaż), 
b) Film (wywiad, felieton, reportaż), 
c) Prezentacja multimedialna/audiowizualna. 

8. Kryteria oceny nagrań obejmują: 
a) Pomysł na przedstawienie projektu (oryginalność), 
b) Merytoryka nagrania, 
c) Estetyka nagrania (jakość dźwięku i obrazu). 

9. Komisje oceniające weryfikują prace w oparciu o jedną kartę oceny dla jednej pracy. 
10. Jeśli dwie lub więcej prac uzyska tę samą liczbę punktów, Komisja przeprowadzi 

dodatkowe głosowanie. 
11. Komisja oceniająca ma prawo zdyskwalifikować nadesłane prace lub uczestnika/ów 

Konkursu z ważnych przyczyn.  
12. Lista laureatów Konkursu znajdzie się na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl 
 

§6 
Nagrody 

 
1. Zwycięzcom Organizator przekaże następujące nagrody (w każdej kategorii do 

zdobycia pierwsze, drugie i trzecie miejsce): 
a) za zajęcie I miejsca: wyjazd do Brukseli (dla 3 uczniów wraz z opiekunami, razem                           

6 osób), gadżety promujące WRPO, 
b) za zajęcie II miejsca: czytnik e-book, mp3, gadżety promujące WRPO, 
c) za zajęcie III miejsca: cyfrowa ramka do zdjęć, mp3, gadżety promujące WRPO. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród rzeczowych na inne o podobnej 

wartości. 
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3. Komisji oceniającej przysługuje prawo nieprzyznania części nagród w danej kategorii, 
jeśli prace nie będą spełniać jej oczekiwań.  

4. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi              
w terminie do sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  

 
 

§7 
Postanowienia ko ńcowe 

 
5. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału Informacji, 

Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, tel. 61 62 66 329, 
email: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób 
trzecich podejmowane w związku z Konkursem. 

7. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu 
rozstrzygnięć dokonuje Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. 

8. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Organizatora www.wrpo.wielkopolskie.pl  

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu. 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Konkursu. 
11. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 
12. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy pokrywają koszty związane                    

z przygotowaniem i wysyłką prac. 
13. Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w Konkursie. Stosowny formularz stanowi Załącznik 
nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
15. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przekazują 

na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego prawa do wykorzystania swoich 
prac na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: druk w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, zamieszczanie w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających 
się do rozpowszechniania, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 
odtwarzanie np.: poprzez prezentowanie na wystawach w celu upowszechniania 
wiedzy o Funduszach Unijnych. 

16. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora. 

17. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego 
przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach 
dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie             
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ze 
zmianami.  
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Załącznik nr 1 do regulaminu                     

 
Priorytet (obszar działania) 

……………………………………………………… 
 

(np. Konkurencyjno ść przedsi ębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Ochrona 
Środowiska, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infr astruktura dla kapitału 

ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe) 
 

UPROSZCZONY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
NA LATA 2007-2013  

 
  
1. Dane wnioskodawcy 
Nazwa   

Ulica, nr domu, nr 
lokalu 

 

Kod pocztowy i 
miejscowość 

 

 
2. Instytucje zaanga żowane w realizacj ę projektu (partnerzy) 
Nazwa 
 

 

Rola partnera w 
projekcie 

 

 
3. Osoba do kontaktu w sprawach projektu 
Imię i Nazwisko  

Miejsce pracy  

Stanowisko  
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4. Tytuł projektu (maksymalnie 250  znaków ze spacjami)  
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maksymalnie 350 znaków ze spacjami)  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Zakładany efekt ekologiczny (w przypadku projektów realizowanych w 
ramach środowiska przyrodniczego) ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Grupa docelowa projektu  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Lokalizacja projektu 
Województwo Powiat 

 
Gmina Miejscowość 

 
    

Charakterystyka obszaru realizacji projektu (odpowiedni zaznaczyć krzyżykiem): 
 
 

Miejski 
 

Wiejski 
 

 
  

 
9.  Harmonogram realizacji projektu 
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu  
  

Etapy realizacji projektu: Rozpoczęcie 
realizacji 

Zakończenie 
realizacji 

1.  
 

  

2.  
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3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

Planowany termin zakończenia realizacji projektu   
 
 
10. Opis projektu (maksymalnie 500 znaków ze spacjami, czego b ędzie dotyczy ć projekt) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Bud żet  projektu 

Kwota 
dofinansowania 

 
Środki własne 

 

Udział 
finansowy 
partnera w 
projekcie  

Koszty ogółem w zł  

    

 
12. Cel projektu (maksymalnie 250 znaków ze spacjami)  
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załączniki do uproszczonego wniosku (np. płyta CD): 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

METRYCZKA 
 
Dane kontaktowe: 
 
Imię i nazwisko ucznia:  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa szkoły i jej dokładny adres: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Klasa……………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko opiekuna: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 

 
ul. Szyperska 14,  61-754 Poznań,  tel. 061 62 66 329,  fax 061 62 66 330 

www.wrpo.wielkopolskie.pl,  e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl 

Załącznik nr 2 do regulaminu 
 

                 Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

          Departament Polityki Regionalnej 
                    ul. Szyperska 14 
                       61-754 Poznań 

 
 

Zgoda na udział w Konkursie pn.: Młodzi wiedz ą o funduszach  
 
 
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna: .......................................................... 
Adres: ...................................................................................................... 
Tel. kontaktowy: ...................................................................................... 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego  
Imię:  …………….……………………. ……………………………………… 
Nazwisko: ..……………...............……….......................................................... 
Wiek:  ....................................................................................................... 
Szkoła:         ……………………………………………………………………………. 
w Konkursie pn.: Młodzi wiedzą o funduszach organizowanym przez UMWW – 
Departament Polityki Regionalnej.  
Jednocześnie akceptuję Regulamin Konkursu pn.: Młodzi wiedzą o funduszach. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 
osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 r. wraz ze zmianami. 
 
 

                                                         …………………………………….. 

                                                                    (data i podpis) 
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