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wg rozdzielnika

Dotyczy: współpracy przy realizacji II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej II edycji ogólnopolskiego 

konkursu pn. „My i RYBY – jak  Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie 

wokół nas" organizowanego dla dzieci ze szkół podstawowych przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  chciałabym ponownie przekazać zaproszenie do udziału we 

wspomnianym konkursie. Celem II edycji konkursu pn. „My i RYBY – jak  Europejski 

Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy 

wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny 

i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. 

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom 

realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Zważywszy na to, że szkoły odgrywają istotną rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych 

postaw dzieci i młodzieży oraz sprzyjają realizacji przedsięwzięć angażujących uczniów, 

zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu II edycji konkursu. 



Pierwsza  edycja konkursu zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki Państwa pomocy 

otrzymaliśmy 228 zgłoszeń. Przyznaliśmy łącznie 66 nagród za miejsca I-III. 

Wyróżniliśmy 20 osób oraz przyznaliśmy kolejne 20 wyróżnień dodatkowych. Wszyscy 

Laureaci mieli okazję osobiście odebrać dyplom i przyjrzeć się pracy w naszym gmachu 

w warszawie. Uśmiechy na twarzach wszystkich gości poczytamy sobie za sukces 

pierwszej edycji naszego konkursu i liczymy na kolejne sukcesy w kolejnych edycjach. 

Mam nadzieję, że dzięki pomocy Rybackich Lokalnych Grup Działania , i tym razem uda 

nam się dotrzeć do jak największego grona uczniów, oraz wzbudzić zainteresowanie 

wśród uczniów i zachęcić ich do przygotowania prac konkursowych.

II edycja naszego konkurs organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci 

szkół podstawowych ( klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) i trwa od 21 listopada 2022 r. do 3 

marca 2023 r.

Spośród nadesłanych przez uczniów prac konkursowych wybierzemy po 3 najlepsze w 

każdej kategorii wiekowej w każdym z 16 województw. 

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś pozostali – 

wyróżnienia i dyplomy.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO RYBY 

2014-2020 (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby).

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Justyna Adamska
dyrektor
Departamentu Pomocy 
Technicznej
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych 
osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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