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Rzeszów, 18 listopada 2016 r.  

 

Informacja prasowa 

Program Polska Wschodnia promuje przedsiębiorczość wśród młodych 

Pomysł to nie wszystko – biznes 

z Funduszami Europejskimi 

Startuje czwarta edycja organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju „Lekcji 

o Funduszach Europejskich”. Tym razem akcja skierowana jest do młodzieży 

ponadgimnazjalnej, a jej motywem przewodnim jest przedsiębiorczość. 

Podczas tytułowych lekcji uczniowie dowiedzą się m.in., jak Fundusze 

Europejskie pomagają młodym ludziom przekuć pomysł w prosperujący biznes. 

- Popularyzacja idei przedsiębiorczości wśród młodzieży jest niezwykle ważna. 

Liczymy, że zajęcia przeprowadzone w ramach projektu zainteresują uczniów 

tematyką Funduszy Europejskich, wpłyną na wybór ich ścieżki zawodowej, w tym 

zainspirują do zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw – zaznaczył wiceminister 

rozwoju Adam Hamryszczak. 

Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z Polski Wschodniej (woj. lubelskiego, 

podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego) 

zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do 16 grudnia br.  

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie tytułowych „Lekcji o Funduszach 

Europejskich. Przedsiębiorczość” w oparciu o specjalnie przygotowany scenariusz. 

Atrakcyjna formuła zajęć oraz dostarczone pomoce dydaktyczne (m.in. komiks oraz 

ćwiczenia dodatkowe) zachęcą młodzież do czynnego uczestnictwa w lekcji. 

Materiały będą również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zajęcia będą kończyć się konkursem. Uczniowie, którzy najszybciej rozwiążą zadanie 

związane z tematyką prezentowaną w trakcie Lekcji, otrzymają drobne upominki. 

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie: 

https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja  

na facebookowym profilu I love Polska Wschodnia: 

https://www.facebook.com/polskawschodnia 

http://www.exacto.pl/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja
https://www.facebook.com/polskawschodnia
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oraz na stronie Biura Prasowego: 

http://lekcjeofe.newslink.pl/ 

Projekt realizowany jest z funduszy Programu Polska Wschodnia 2014-2020.  

** 

Biuro akcji edukacyjnej: 

Natalia Sieradzka, Exacto sp. z o.o. 

e-mail. lekcja@exacto.pl  

tel. 17 785 19 23 

** 

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-

gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i 

warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego – przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, 

z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje 

w komunikację miejską, drogi i kolej. 

http://www.exacto.pl/
http://lekcjeofe.newslink.pl/

