W dniu 9 grudnia uczniowie z klasy IIB T: Piotr Mruk, Mirosław Skrobot oraz Mateusz Haluch
uczestniczyli pod opieką Pani Dyrektor Renaty Stępień w finale konkursu zorganizowanego przez
Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
”Tropami dotacji na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta
Nowy Sącz”.
W finale uczniowie mieli najpierw rozwiązać test pisemny, który składał się z 20 pytań.
Zakres pytań będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Źródła finansowania i przedział czasowy funkcjonowania budżetu Unii Europejskiej (UE).
2. Nazwy i liczba krajów członkowskich Unii Europejskiej.
3. Data przystąpienia Polski do UE.
4. Definicje pojęć związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich (FE), tj. beneficjent, projekt,
wniosek, Program Operacyjny, logotyp.
5. Alokacja FE dla Polski na lata 2007-2013 (kwoty jakie Polska uzyskała na realizację
poszczególnych Programów Operacyjnych).
6. Cele polityki spójności (trzy najważniejsze).
7. Typy beneficjentów Funduszy Europejskich (kto może się ubiegać o dofinansowanie?)
8. Charakterystyka
Funduszu Spójności oraz Funduszy Strukturalnych funkcjonujących
w latach 2007-2013 (liczba, nazwy, określenie, które Programy Operacyjne są w ramach nich
finansowane).
9. Nazwy i liczba Programów Operacyjnych wdrażanych w ramach FE w latach 2007-2013.
10. Rodzaje trybów udzielania środków w ramach FE.
11. Ogólna charakterystyka Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata
2007-2013 (cel MRPO, liczba osi priorytetowych, alokacja).
12. Przykładowe inwestycje realizowane w ramach MRPO (zadaniem ucznia będzie określenie czy
dana inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach MRPO, projekty wybrane będą z mapy
interaktywnej dostępnej na stronie: http://mapyfunduszy.umwm.pl/mapa/368 ).
(Lokalizacja na mapie dotyczyć będzie inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatów:
gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz).
13. Ogólna charakterystyka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (cel POKL,
rodzaje projektów wspierane w ramach Programu; uczeń powinien rozróżniać podział na
komponent centralny i komponent regionalny Programu).
Aby być świadomym benificjentem unijnych funduszy, należy je najpierw poznać. Tak też zrobili
nasi uczniowie. Piotr Mruk swe zmagania konkursowe przegrał w dogrywce o ścisły finał.
Gratulujemy! Pozostali uczestniczy konkursu również dobrze się zaprezentowali na tle ponad 40to osobowej grupy finalistów z różnych szkół. Wszyscy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Organizatorom dziękujemy za stworzenie możliwości atrakcyjnego zainteresowania młodzieży
tematyką unijnych dotacji

