Uczniowie klasy II bT: Krzysztof Kapusta, Tomasz Pastuszka i Paweł Stachnio pod opieką
nauczyciela Grzegorza Kornasa reprezentowali województwo lubelskie zajmując trzecią lokatę w
finale konkursu „Startup na 5-tkę”. Projekt „Z dna beczki reaktywacja - Bednarstwo: tradycja
i nowoczesność” okazał się najlepszy w województwie i dzięki temu mógł brać udział w finale,
który odbył się 20 czerwca w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Do konkursu „Startup na 5-tkę” zgłosiło się 27 drużyn z wszystkich województw Polski
Wschodniej. Stanowił on podsumowanie tegorocznej edycji „Lekcji o Funduszach Europejskich.
Przedsiębiorczość” zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju w ponad 300 szkołach
ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.
Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu przez uczniów pomysłu na innowacyjny biznes
(Startup). Projekt został opisany na ujednoliconym dla wszystkich Uczestników formularzu oraz
przesłany na adres Organizatora. Pomysł musiał być przygotowany przez grupę uczniów, pod
nadzorem nauczyciela (grupa mogła liczyć do 3 uczniów).
Finał konkursu „Startup na 5-tkę”, który wyłonił laureata obejmował prezentacje pomysłów
na innowacyjny biznes przez uczniów każdej ze szkół. Prezentacja została podzielona na dwie
części:
I: przedstawienie pomysłu przez grupę –10 minut, II: pytania komisji –5 minut.
Każda grupa finałowa przygotowywała własną prezentację multimedialną. Podczas tego etapu
konkursu zespoły zaprezentowały swoje pomysły przed gronem profesjonalistów współpracujących
na co dzień ze start-up’ami wspieranymi przez Program Operacyjny Polska Wschodnia.
Nagrody finalistom wręczył Adam Hamryszczak - wiceminister rozwoju, który odpowiada
za sprawy Polski Wschodniej.
– Niewątpliwie największą wartością konkursu „Startup na 5-tkę” była możliwość współpracy
pomiędzy uczniami. Jej efekty przerosły nasze oczekiwania: finałowe propozycje i prezentacje
uczniów nie odbiegały od pomysłów, które ocenialiśmy w regularnych naborach w Programie
Polska Wschodnia – powiedział wiceminister.
– Doceniam fakt, że finaliści byli tak dobrze przygotowani i nie bali się zmierzyć z oceną ekspertów.
Parę konkursowych pomysłów ma realną szansę na kontynuację współpracy z Platformą Connect.
Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy dołączą do grona startupowców i z pomocą funduszy
europejskich będą rozwijać swoje pomysły zarówno w makroregionie Polski Wschodniej jak i poza
nim – dodał wiceminister.
Uczestnicy mieli także szansę zwiedzić Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – siedzibę
Platformy Connect i w praktyce poznać funkcjonowanie platformy, a także spotkać działających w
niej startupowców. Z bezpośredniej rozmowy uczniowie mogli dowiedzieć się, jakie wyzwania
stoją przed młodymi przedsiębiorcami i jakie instrumenty finansowane z funduszy europejskich
można wykorzystać na drodze do własnego biznesu. Było to bezcenne doświadczenie dla
przyszłych biznesmanów 

