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ZAPROSZENIE DO WSPARCIA AKCJI EDUKACYJNEJ  

„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” 

Szanowni Państwo, 

Ministerstwo Rozwoju organizuje czwartą już edycję akcji edukacyjnej pn.: „Lekcja o Funduszach Europejskich”. 

Tym razem celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży idei przedsiębiorczości, a także możliwości 

otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu. Do akcji zapraszane są szkoły 

ponadgimnazjalne z Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie 

i warmińsko-mazurskie). 

W poprzednich trzech edycjach akcji, zrealizowanych w latach 2011-2014, odbyło się 1914 lekcji. W zajęciach 

przeprowadzonych przez 626 nauczycieli wzięło udział 40 570 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Ministerstwo Rozwoju powierzyło zadanie realizacji firmie Exacto Sp. z o.o.  

W imieniu Ministerstwa zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o prowadzonym 

projekcie pn.: „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”, a także obecnie trwającej rekrutacji 

szkołom ponadgimnazjalnym oraz nauczycielom, którzy podlegają pod Państwa obszar działalności. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 grudnia 2016 roku, natomiast realizacja lekcji przewidziana jest w okresie 

1 lutego – 30 kwietnia 2017 roku. 

Państwa rola i autorytet w środowisku oświatowym z pewnością pomoże w promowaniu powyższego przedsięwzięcia 

oraz przełoży się na dużą liczbę uczestników tejże akcji. Liczymy, że zajęcia zainteresują uczniów tematyką 

Funduszy Europejskich oraz zainspirują ich do zakładania w przyszłości innowacyjnych przedsiębiorstw, a dla 

nauczycieli lekcje będą szansą na uatrakcyjnienie i poszerzenie programu nauczania realizowanego z młodzieżą.  

Szczegółowe informacje dotyczące akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” można 

znaleźć na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja oraz na https://www.facebook.com/polskawschodnia/, 

a także w załączonych materiałach. Ponadto informacje można uzyskać dzwoniąc do biura projektu na numer: 

17 785 19 23 lub pisząc na adres e-mail: lekcja@exacto.pl.  

W imieniu Organizatora akcji oraz Zarządu Exacto Sp. z o.o. z góry dziękuję za wsparcie komunikacyjne  

i przekazanie informacji potencjalnym uczestników projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.  

 

 

 

Załączniki: 

1.  Scenariusz „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” 

2.  Regulamin akcji edukacyjnej 

3.  Formularz zgłoszeniowy wraz z powiadomieniami 

4.  Formularz potwierdzający przeprowadzenie zajęć wraz z oświadczeniami  

5.  Propozycja treści na temat akcji do zamieszczenia na stronę internetową  
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