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promocja WRPO

Fundusze bez tajemnic

Konkurs EFS

Z

Zbieranie danych

W I etapie Michał Górnik, Tomasz Kieliszak, Marcin Michalak, Piotr Muszyński, Arkadiusz
Nawrocki przygotowali prezentację multimedialną pt.: „Mło-

dzi kleczewianie wiedzą o Funduszach”. Uczniowie starali się
odpowiedzieć na pytanie, czy
Kleczew wykorzystał szansę
związaną z członkostwem w UE.
Jakie inwestycje przeprowadzono na terenie gminy dzięki
wsparciu Unii? Czy polepszyła
się jakość życia mieszkańców?
– W poszukiwaniu odpowiedzi autorzy przeprowadzili wywiady, m.in. z zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Kleczew
Stanisławem Maciejewskim,
prezesem Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej Michałem Koźlickim,
dyr. Gimnazjum w Kleczewie
Elżbietą Raźną, z nauczycielami biorącymi aktywny udział
w projektach współfinansowanych ze środków UE, a także
z mieszkańcami gminy. Dane
nt. wykorzystania funduszy UE
zebrali w urzędzie gminy. Swo-

Uczniowie z Kleczewa prezentują projekt „Miasto Młodych”.
ją pracę udokumentowali wieloma zdjęciami oraz nagraniem filmu – opowiada opiekun
grupy Anna Kaczmarek.
Pisanie wniosku

W II etapie konkursu, uczestnicząc w Lekcjach Europejskich
prowadzonych przez konsultantów PIFE, uczniowie zdobyli podstawową wiedzę na temat
Zjednoczonej Europy oraz funduszy. Dowiedzieli się, jakie są
źródła pozyskiwania pieniędzy

Szkolne Koło Fotograficzno- Filmowe „Macro” działa od zeszłego roku szkolnego. Należą doń uczniowie zafascynowani światem fotografii, filmu, grafiki komputerowej. Młodzież
założyła własną stronę internetową (www.e-macro.tk), na której zamieszcza swoje prace oraz informuje o swoich inicjatywach i osiągnięciach.

unijnych oraz uzyskali informacje na temat procedury składania wniosków. – Tę wiedzę
wykorzystali uczestnicząc w III
etapie konkursu, który polegał
na napisaniu wniosku o dofinansowanie dla wybranego projektu – dodaje A. Kaczmarek.
Uproszczony wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO,
opracowany przez: Kamila Góreckiego, Michała Górnika, Piotra Muszyńskiego i Arkadiusza
Nawrockiego dotyczył projektu:
„Miasto Młodych”. Zakładał on

31 marca br. ogłoszono cztery
nowe konkursy o dotację.
Do 31 maja br. można składać wnioski w działaniu 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Dłużej, bo do 1 lipca br. trwa konkurs na działanie 1.6 Rozwój
sieci i kooperacji. Beneficjenci
starający się o dotację z działania 6.1 Turystyka, schemat II
Promocja i informacja turystyczna, mają czas na przygotowanie dokumentów do 14
maja br. Tego dnia kończy się
również konkurs na działanie
6.2 Rozwój kultury i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, schemat II Projekty promocyjne.
Szczegóły oraz dokumentacja
konkursowa dostępne są na
stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Poznańsk ie MPK otrzym ało
58,9 mln zł dotacji z WRPO na
zakup 75 autobusów.
Wybrane w przetargu Solarisy (30 standardowych o długości 12 m oraz 45 przegubowych o długości 18 m) wyposażone będą w ekologiczne silniki, klimatyzację, udogodnienia dla niepełnosprawnych,
a także monitoring wewnętrzny i biletomaty. MPK podpisało w marcu br. kontrakt z firmą
Solaris Bus & Coach (która wygrała też przetarg na dostawę
40 tramwajów). Pierwsze autobusy będą wozić poznaniaków już jesienią 2010r., a kolejne będą dostarczane sukcesywnie, aż do końca 2011 r.
Do 2012 r. Poznań wzbogaci się łącznie o 100 niskopo-

FOT. P. RATAJCZAK

4 konkursy Dotacja na 75 autobusów

dłogowych pojazdów, a także
o 40 tramwajów.
Warto podkreślić, że unijne
pieniądze z WRPO na nowe au-

tobusy dostały też inne wielkopolskie miasta: Leszno, Piła,
Jarocin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Swarzędz.

zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele społeczne,
poprzez budowę Centrum Integracji Społecznej oraz nadanie
tym terenom nowych funkcji
rekreacyjno- wypoczynkowych.
– Nasz projekt zakłada przywrócenie terenów zdegradowanych przez kopalnię, do pełnienia funkcji społeczno- integracyjnych wśród lokalnej społeczności. To ma być miejsce
do uprawiania aktywnych form
wypoczynku. Powstaną nowe
miejsca pracy i zwiększy się potencjał gospodarczy gminy
– z entuzjazmem prezentowali
swój wniosek uczniowie.
– Już podczas fotografowania
gminy zrodziły się pytania dot.
zagospodarowania terenów pokopalnianych, ale dopiero konkurs wyzwolił w uczniach chęć
działania i zmotywował do pracy – opisuje A. Kaczmarek.
Zaczęło się od tysiąca pomysłów, co mogłoby powstać na
zdegradowanym terenie, a podczas pisania wniosku i poznania inwestycji, które współfinansuje Unia (pomogły Lekcje
Europejskie), wyłonił się pomysł
budowy „Miasta Młodych”.

Na przyrodę
WFO ŚiG W podpisał kolejne
umowy na dofinansowanie projektów z WRPO.
Powiat turecki realizuje projekt promujący ochronę przyrody (koszt: 102 tys. zł,
a wsparcie UE – 71,4 tys. zł).
Umowa z powiatem kościańskim objęła dofinansowanie
projektu „Drzewa o historii,
Ptaki o współczesności – ekologiczna kampania informacyjna i stworzenie ścieżki edukacyjnej” o wartości 119,4 tys. zł
(dotacja z WRPO – 83,6 tys. zł).
Powiat jarociński zgłosił projekt rewaloryzacji parku zabytkowego w Górze o wartości
276,4 tys. zł, z czego 193,5 tys.
zł to wkład UE. Miasto Poznań
realizuje projekt „Ecodriving”.
Zadanie to koszt 399,9 tys. zł,
a dotacja – 279,9 tys.zł.

FOT. ARCHIWUM MRR

akończyła się I edycja
konkursu „Młodzi Wiedzą
o Funduszach”. Wybrano
także autorów najlepszych prac
magisterskich (15 marca br.
laureaci odebrali wyróżnienia
i nagrody). Nazwiska zwycięzców opublikowaliśmy w poprzednim nr „Monitora”, a galeria zdjęć z uroczystości dostępna jest na stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Tam również pojawią się szczegóły II edycji obu konkursów, do
udziału w których, już dziś zachęcamy. Poniżej opisujemy
zwycięski projekt z Kleczewa.

FOT. P. RATAJCZAK

Uczniowie ze Szkolnego Koła Fotograficzno- Filmowego „Macro”, działającego
przy Gimnazjum w Kleczewie pod opieką nauczycielki języka angielskiego
Anny Kaczmarek, wzięli udział w konkursie „Młodzi wiedzą o Funduszach”.

Minister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska ogłosiła
1 marca br. IV edycję konkursu „Dobre praktyki EFS 2010”
dla osób realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konkursu jest pokazanie, w jaki sposób unijne
środki trafiają do przeciętnego
człowieka i zmieniają jego życie.
Przy okazji promowane są projekty realizowane w ramach
EFS.
W tym roku organizatorzy
przyjrzą się najlepszym rozwiązaniom i praktykom stosowanym przez projektodawców
z zakresu zasady równości
i szans płci w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Beneficjenci, którzy chcą
wziąć udział w konkursie, powinni przesłać do 30 kwietnia
2010 r. (na adres MRR) opisy
realizowanych projektów z dodatkowymi materiałami, np.
multimedialnymi.
Wszystkie nagrodzone projekty – tzw. „Dobre praktyki
EFS”, zostaną uhonorowane
tytułem „Najlepsza inwestycja
w człowieka”, a beneficjenci
otrzymają specjalne statuetki.
Projekty zostaną także zaprezentowane na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz w publikacji wydanej przez MRR.
Organizator zaplanował
atrakcyjne nagrody, m.in. wyjazd do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2010 r. podczas uroczystej gali.

