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Rzeszów, 2 lutego 2017 r.  

 

Informacja prasowa 

Promocja przedsi ębiorczo ści w śród młodych w Programie Polska Wschodnia  

Ponad 12 400 uczniów we źmie udział w kolejnej 
edycji „Lekcji o Funduszach Europejskich”! 

Fundusze Europejskie umo żliwiaj ą młodym m.in. zało żenie startupu 
bazującego na ich nowatorskim pomy śle. Młodzie ż może skorzysta ć 
z bezpłatnych konsultacji, wsparcia mentorów, a tak że ma szans ę 
na dotacj ę na rozwój przedsi ębiorstwa. Mi ędzy innymi o tym, jak FE 
wspieraj ą rozwój innowacyjnej przedsi ębiorczo ści w śród młodych ludzi,  
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiedz ą się w trakcie „Lekcji 
o Funduszach Europejskich. Przedsi ębiorczo ść”, których cykl 
wystartował w Polsce Wschodniej na pocz ątku lutego. 

Łącznie w akcji edukacyjnej udział weźmie 313 szkół  (114 liceów 
ogólnokształcących, 149 szkół technicznych i 50 szkół zawodowych) 
z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego 
oraz warmińsko-mazurskiego. W 500 lekcjach , prowadzonych przez 277 
nauczycieli będzie uczestniczyć ponad 12 400 uczniów . 

Wyniki raportu „Przyszły potencjał – perspektywy GEM dotyczące 
przedsiębiorczości wśród młodzieży w 2015” wskazują na to, że młodzież jest 
bardziej przedsiębiorcza niż osoby dorosłe i o wiele chętniej realizuje swoje 
pomysły biznesowe. 

–Ten wskaźnik jest bardzo obiecujący, ale trzeba wziąć pod uwagę, że młodzi 
ludzie nie posiadają często wystarczającej wiedzy i środków na rozpoczęcie 
działalności. Dlatego trzeba stwarzać warunki, które im to zapewnią. 
Kompleksową pomoc młodym, przedsiębiorczym ludziom oferujemy m.in. 
w Programie Polska Wschodnia. W ramach kolejnej edycji „Lekcji 
o Funduszach Europejskich”, pokażemy młodzieży, że warto rozwijać i wcielać 
w życie swoje ambitne pomysły, bo mogą być sposobem na biznes, który 
poprawi jakość ich życia – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam 
Hamryszczak.  

Za pomocą akcji edukacyjnej Ministerstwo Rozwoju chce wzbudzić 
zainteresowanie młodych tematyką przedsiębiorczości i zaprezentować 
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im możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. 

Cykl zajęć „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” odbędzie 
się w poszczególnych szkołach Polski Wschodniej od 1 lutego 
do 30 kwietnia 2017 roku. 

Informacj ę dotycz ącą poszczególnych szkół bior ących udział 
w „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsi ębiorczo ść” 
można uzyska ć kontaktuj ąc si ę z biurem akcji edukacyjnej. 

 
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 

oraz na stronie Biura Prasowego: 
http://lekcjaofe.newslink.pl/ 

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

** 

Patroni oraz opieka medialna: TVP 3 Oddział w Rzeszowie, TVP 3 Oddział w 
Olsztynie, TVP 3 Oddział w Kielcach, TVP 3 Oddział w Lublinie, Gazeta Codzienna 
Nowiny, Portal nowiny24.pl, Polskie Radio Lublin, Polskie Radio Rzeszów, Echo Dnia. 

** 

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. 


