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wg rozdzielnika

LIST POLECAJĄCY

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje wdrażanie przedsięwzięć
w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
w Polsce.
W 2018 roku zrealizowaliśmy ogólnopolski konkurs edukacyjny pn. „Na tropie”, który
cieszył się dużą popularnością wśród szkół i zainspirował nas do kolejnych działań
na rzecz młodzieży. Tym razem, w ramach konkursu pn. „ZesPOLeni”, postanowiliśmy
zaprosić uczniów (II i III klasy szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży położonych
w średnich miastach wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju) do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie
Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Prace konkursowe polegające na przygotowaniu materiału video/flmu w języku angielskim
należy nadsyłać w terminie do 28 lutego 2021 roku. Przewidziano wiele atrakcyjnych
nagród dla uczniów i nauczycieli-opiekunów, ale także dla szkół delegujących zespoły.
Za zajęcie I lub II miejsca dodatkowo na wiosnę 2021 roku zaplanowano wizytę studyjną
w Norwegii, zaś dla zdobywców III i IV miejsca wizytę studyjną w Krakowie. W przypadku
niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej wizyty studyjne mogą zostać przesunięte
na termin późniejszy lub odwołane, a laureaci I-IV miejsc oraz ich szkoły otrzymają
dodatkowe nagrody rzeczowe.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowy Punkt Kontaktowy, Departament
Programów Pomocowych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. 22 273 78 00,
fax: 22 273 89 13, www.gov.pl/web/fundusze-regiony, www.eog.gov.pl.
Pismo spełnia zasady dostępności.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Sam konkurs
oraz wizyty studyjne będą realizowane przez Wykonawcę: Way to Say Karolina
Koziejowska z siedzibą przy ul. Branickiego 21/107, 02-972 Warszawa, NIP: 5222771568,
REGON 146288048.
Wszelkie szczegóły na temat konkursu, zgłoszenia, pracy konkursowej, nagród,
regulaminu, procedury wyboru są dostępne na stronie internetowej
www.konkurszespoleni.pl. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie
oraz do współpracy z Wykonawcą.
W przypadku pytań odnośnie konkursu oraz współpracy z Wykonawcą proszę
kontaktować się z pracownikiem Ministerstwa p. Natalią Kempa-Paplińską: natalia.kempapaplinska@mfipr.gov.pl, tel. 22 273 78 48.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Z poważaniem
Małgorzata Zalewska
Zastępca Dyrektora Departamentu
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