Dobre Praktyki/Najlepsze Projekty

Forum Funduszy Europejskich
II Forum Funduszy Europejskich w dniach 7 i 8 maja 2009 r. na Placu Zamkowym
w Warszawie zorganizowa³o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z instytucjami
zaanga¿owanymi we wdra¿anie Narodowej Strategii Spójnoœci.
orum to najważniejsza i największa impreza, poświęcona tematyce Funduszy Europejskich
w Polsce, organizowana przez MRR.
Umożliwia przybliżenie tematyki Funduszy całemu społeczeństwu.
Podczas ubiegłorocznego Forum zaprezentowały się instytucje wdrażające
programy, finansowane z FE z całej Polski. Dla wielu potencjalnych beneficjentów była to także szansa rozmów z ekspertami o możliwościach dotacji.
Na zainteresowanych czekało wiele
atrakcji: informacyjne miasteczko funduszy unijnych, wykłady otwarte, Kino

F

Wa¿na informacja
Tegoroczne, III Forum, z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego oraz odbywajcych si
w kwietniu i maju pogrzebów osobistoci ycia
publicznego, przeniesiono na jesie 2010 r.
Aktualne informacje, zwizane z tym wydarzeniem i jego nowym kalendarium, podamy Pastwu w kolejnym numerze „Biuletynu”.

Plan wydarzeñ III Forum Funduszy Europejskich
W ramach czci zamknitej, adresowanej do instytucji NSS,
partnerów społecznych i mediów, odbd si m.in.:
• gala wrczenia nagród EUROLIDER (z udziałem premiera);
• panel dotyczcy problematyki osób niepełnosprawnych;
• panel o wdraaniu programów Interreg 2004–2006
i Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007–2013;
• panel młodziey akademickiej;
• panel o e-marketingu w turystyce, zakoczony gal konkursu
„Polska piknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”;
• panel Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, powicony strategii Europa 2020.
W ramach czci otwartej, ogólnodostpnej dla społeczestwa, zorganizowane bd:
• targi, złoone z ponad 100 stoisk, prezentujcych dorobek instytucji wdraajcych
i zarzdzajcych FE i partnerów społeczno-gospodarczych;
• Centrum Informacyjne, gdzie mona skorzystać z porad konsultantów i wzić udział
w wykładach otwartych oraz przegldzie multimediów;
• czć promocyjna: wystpy beneficjentów i goci na scenie;
• rónorodne atrakcje, uzupełniajce czć rozrywkowo-edukacyjn wokół sceny.

Funduszy. O funduszach i dofinansowywanych projektach powstało wiele
filmów – od spotów reklamowych, po
wieloodcinkowe seriale, fabularne produkcje, takie jak np. „Szanse finanse”.
Zorganizowano także wykłady otwarte,

inspirujące do własnych projektów,
stoiska edukacyjne dla najmłodszych.
Wiele działo się na scenie; prezentacje
regionów, występy grup artystycznych
i konkursy, związane nie tylko z tematyką europejską.

Euroliderzy i Anio³y
Trwa II edycja konkursu EUROLIDER, wyró¿niaj¹cego osoby, które
dziêki wsparciu Funduszy Europejskich, zmieniaj¹ polsk¹ rzeczywistoœæ.
Jak byæ Euroliderem, pokazujemy w pracy ubieg³orocznej finalistki
Haliny Cieœli z Anio³owa w warmiñsko-mazurskim.
– Polska to jeden z liderów wykorzystania Funduszy Europejskich. Sukces
to ogromny wysiłek ludzi i instytucji
– powiedział premier Donald Tusk
podczas uroczystości wręczenia nagród w 2009 r. Do Konkursu zgłoszono
aż 222 kandydatów!
– Dwudniowe Forum to święto ludzi,
którzy ciężko pracują, by Polska była największym placem budowy w Europie.
Wielu chwali nas, że daliśmy sobie radę
dużo lepiej, niż ktokolwiek by przypuszczał – powiedział premier.

Euroliderzy 2009
z premierem i minister Biekowsk

LAUREACI

EDYCJI

2009

Nagrody w I edycji konkursu EUROLIDER wręczali premier Donald Tusk
z minister Elżbietą Bieńkowską 8 ma-

NUMER

4•

CZERWIEC

2010

ja 2009 r. Laureatami zostali m.in.:
Dorota Bójko, inspektor ds. obsługi Rady Gminy Gródek w woj. podlaskim;
Dariusz Dąbek, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
– Wokół Łysej Góry” w woj. świętokrzyskim i Bożena Zarecka, radna Rady
Miejskiej w Łobzie w woj. zachodniopomorskim.
Wyróżnienia otrzymali: Halina Cieśla, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
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„Łączy nas Kanał Elbląski”; Szymon
Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Inkubatora Technologicznego w woj. świętokrzyskim; Mirosława Tomasik, dyrektor LO w Płużnicy w woj. kujawsko-pomorskim, a także Wacław Idziak z Partnerstwa „Razem” w Koszalinie w zachodniopomorskim. Nagrodę internautów otrzymała Bożena Zarecka.
Laureatów zaproszono na szkolenia
z FE. Minister Elżbieta Bieńkowska za-

znaczyła: – Dziś wyróżniamy ludzi, którzy swoją pracą przyczyniają się do pozyskiwania funduszy. Projekty, realizowane
przez Euroliderów, pokazują, że środki
można wydawać efektywnie.

ANIO£Y FINANSOWANE
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

nap³ynêli z ró¿nych stron kraju. PrzywieŸli
swoje zwyczaje, kuchniê, sposoby œwiêtowania. Z¿yli siê, przejmuj¹c zwyczaje s¹siadów i tworz¹c w³asne.
Dziêki entuzjazmowi Haliny Cieœli
mieszkañcy wioski stanowi¹ zgodn¹ spo³ecznoœæ. Œwiadomi zachodz¹cych zmian,

Œwietn¹ ilustracj¹ tych s³ów mo¿e byæ
praca Haliny Cieœli z Anio³owa w warmiñsko-mazurskim.
Tak pisze o tej wiosce jej 12-letnia
mieszkanka Magda Rzymska:
W Anio³owie mo¿na œpiewaæ./W Anio³owie mo¿na
tañczyæ. /Anio³owo to kraina,/gdzie spe³niaj¹ siê
marzenia.

KTO MOE ZOSTAĆ
EUROLIDEREM 2010?
II edycja konkursu EUROLIDER
wyróżni osoby, które dzięki działaniom na rzecz rozwoju lokalnych

Anio³owo na WysoczyŸnie Elbl¹skiej to
magiczne miejsce, gdzie Halina Cieœla, jej
wspó³pracownicy i spo³ecznoœæ wioski re-

Premier Donald Tusk oraz
Minister Elbieta Biekowska
wrczaj wyrónienie Halinie Cieli
alizuj¹ projekt „Anielskie smaki – diabelskie
atrakcje” w Partnerstwie z Elbl¹skim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych i Stowarzyszeniem na rzecz
Rozwoju Wsi „Anio³owo”, którego Pani Halina jest prezesem.
Wed³ug legendy Anio³owo powsta³o,
gdy Bóg, po stworzeniu œwiata usn¹³, a do
dzia³ania wkroczy³y anio³ki i bawi¹c siê ziemi¹ sypa³y górki, budowa³y skrytki – to im
wioska zawdziêcza nazwê. Wioska ma 200
mieszkañców (1 proc. ludnoœci gminy Pas³êk). To miejscowoœæ rolnicza, mieszkañcy

tworz¹ „ma³¹ ojczyznê”: zasobn¹ i piêkn¹.
Wykorzystuj¹ walory wsi, eksponuj¹ historiê,
promuj¹ symbol – anio³y.
Wioska tematyczna jest tworzona z entuzjazmem, ludzie wykorzystuj¹ uœpiony potencja³. Od inauguracji projektu w grudniu 2008 r. wypracowuj¹, wspólnie
z Elbl¹skim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych, strategiê Anio³owa.
Wymyœlaj¹ lokalne produkty i model promocji. Ka¿dy dom ma patrona – anio³a na p³askorzeŸbie z numerem posesji, mieszkañcy
robi¹ na sprzeda¿ anio³y z drewna, gliny, bibu³y, szyde³kowe.
Anielsko-diabelskie spotkania integracyjne z zaprzyjaŸnion¹ wsi¹ Piek³o odbywaj¹ siê co roku. Anio³owianie od szeœciu
lat organizuj¹ te¿ w czerwcu (w tym roku
w sobotê, 12 czerwca) Zloty Mi³oœników

społeczności, sięgają po Fundusze
Europejskie i zmieniają rzeczywistość.
Kandydatem może być każdy, kto
zajmuje się tematyką FE. MRR poszukuje osób realizujących projekty służące poprawie warunków życia w regionach. Warunkiem startu jest realizowanie przez kandydatów projektów dofinansowanych przez NPR 2004–2006
lub NSS.

Anio³ów. Wieœ s³ynie z ekologicznej ¿ywnoœci i „anielskich smaków”. Ma leœny „Szlak
anio³ów i urokliwych zak¹tków”, „Zak¹tek
anio³ów”, skansen maszyn rolniczych,
anielski plac zabaw, Galeriê Na P³ocie, prezentuj¹c¹ prace m³odzie¿y.
Ich odwagê, determinacjê i sukcesy doceniaj¹ goœcie z ca³ej Europy. Anio³owo
dzia³a jak magnes, promieniuje si³¹ i ¿yczliwoœci¹.
Halina Cieœla, zapytana, czy warto takie
pomys³y realizowaæ w innych gminach,
odpowiada:
– W mieszkañcach roœnie poczucie dumy
z miejsca, w którym mieszkaj¹. Nie wstydz¹
siê, ¿e pochodz¹ z wioski. Zostaliœmy Najatrakcyjniejsz¹ Wsi¹ Turystyczn¹ Powiatu Elbl¹skiego. Ja tylko „krêcê” pomys³ami. Po
powrocie z Warszawy, umieœci³am na
p³otach podziêkowanie, mówi¹c, ¿e EUROLIDER to sukces nas wszystkich. Szkolenia,
fundowane przez Uniê, bardzo siê nam
przydaj¹, ucz¹, jak tworzyæ i doskonaliæ
projekty. Prócz œrodków na realizacjê
projektów, to bardzo wa¿ne wsparcie! To
pozwala rozwijaæ skrzyd³a!
Czy trzeba dodawaæ, ¿e to skrzyd³a
anielskie? www.naszeaniolowo.pl

Zmiany w Centralnym Punkcie Informacyjnym
Od maja 2010 r. Centralny Punkt Informacyjny MRR bêdzie prowadzony przez
Pañstwow¹ Jednostkê Bud¿etow¹ Centrum Projektów Europejskich.
Dla klientów Punktu oznacza to wiêksz¹
liczbê konsultantów i skrócenie czasu
oczekiwania na odpowiedŸ lub spotkanie.
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Zachowana zostaje atrakcyjna lokalizacja
Punktu w Centrum Warszawy (ul. Krucza 38/42) i numery telefonów. Zmieni³
siê adres e -mail, pytania prosimy kiero waæ na skrzynkê:
punktinformacyjny@cpe.gov.pl.

Centralny Punkt Informacyjny MRR udzie la informacji od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8–18 i w soboty w godz. 10–14:
22 626 06 32-33;
telefonicznie:2
e-mailowo:
punktinformacyjny@cpe.gov.pl;
podczas indywidualnych konsultacji.
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