
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Bezpłatna komunikacja 
turystyczna wokół Świę-
tego Krzyża. 

2. IX Międzynarodowy 
Rajd Unijny. 

3. Znowelizowana wersja 
SzOP Programu Kapitał 
Ludzki. 

4. Szkolenie: Procedury 
Prawa zamówień Pu-
blicznych podczas reali-
zacji projektów finan-
sowanych z EFS. 

5. PROW na lata 2014-
2020 – konsultacje spo-
łeczne. 
 

 
1. Konkurs o udzielenie 

wsparcia na wdrożenie 
CSR – nabór I. 

2. Dofinansowanie na do-
żywiania w ramach pro-
gramu PAJACYK na rok 
szkolny 2013-2014.  

3. Ogłoszono nabór wnio-
sków - Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Bo-
brzy”. 

Bezpłatna komunikacja turystyczna wokół Świętego 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej w ramach dochodu przekazanego z 1% uruchomiło bez-
płatną linię dla turystów. Pierwszy kurs 1 maja 2013 roku. Bus będzie 
przewoził turystów pomiędzy atrakcjami, które znajdują się wokół Świę-
tego Krzyża – Osadą Średniowieczną w Hucie Szklanej i Centrum Kulturo-
wo-Archeologicznym w Nowej Słupi. Przejazdy będą możliwe od maja do 
końca września – soboty, niedziele oraz dni wolne i świąteczne. Za prze-
jazd nie będzie pobierana dodatkowa opłata. Przejazd będzie możliwy za 
okazaniem kierowcy biletów wstępu z Osady i Centrum Kulturowo-
Archeologicznego. 
Poniżej rozkład jazdy oraz dni, w których kursuje bus. 
 

ROZKŁAD JAZDY 

 Huta Szklana Nowa Słupia 
przyjazd wyjazd przyjazd wyjazd 

      11:00 
11:15 12:30     

    12:45 13:00 
13:15 13:30     

    13:45 14:00 
14:15 14:30     

    14:45 15:30 
15:45 16:00     

    16:15 16:30 
16:45 18:00     

    18:15   
 
 
 
soboty i niedziele 

inne dni wolne i świąteczne 
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    V VI VII VIII IX 

            

pn     1     

wt     2     

śr 1   3     

czw 2   4 1   

pt 3   5 2   

sob 4 1 6 3   

nie 5 2 7 4 1 

pn 6 3 8 5 2 

wt 7 4 9 6 3 

śr 8 5 10 7 4 

czw 9 6 11 8 5 

pt 10 7 12 9 6 

sob 11 8 13 10 7 

nie 12 9 14 11 8 

pn 13 10 15 12 9 

wt 14 11 16 13 10 

śr 15 12 17 14 11 

czw 16 13 18 15 12 

pt 17 14 19 16 13 

sob 18 15 20 17 14 

nie 19 16 21 18 15 

pn 20 17 22 19 16 

wt 21 18 23 20 17 

śr 22 19 24 21 18 

czw 23 20 25 22 19 

pt 24 21 26 23 20 

sob 25 22 27 24 21 

nie 26 23 28 25 22 

pn 27 24 29 26 23 

wt 28 25 30 27 24 

śr 29 26 31 28 25 

czw 30 27   29 26 

pt 31 28   30 27 

sob   29   31 28 

nie   30     29 

pon         30 

* 

IX Międzynarodowy Rajd Unijny 
 

„Dziewiąty Unijny" Maraton Pieszy po Górach Świętokrzyskich ma na celu upamiętnienie 
rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, popularyzację Regionu Świętokrzyskiego oraz walo-
rów krajoznawczych czerwonego szlaku turystycznego im. Edmunda Massalskiego. Celem maratonu 
jest również stwarzanie możliwości do uprawiania długodystansowej turystyki pieszej, aktywnego 
wypoczynku i zdrowego współzawodnictwa. 

Uczestnicy rajdu wystartują 30 kwietnia 2013r o godz 20.00 w Gołoszycach, w godzinach 
nocnych odwiedzą zagrodę w Kakoninie, gdzie zostanie zorganizowany punkt kontrolny 
i żywieniowy a trasa zakończy się 1 maja 2013r do godz 18.00 w Strawczynku  na terenie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego. 

Trasa rajdu: Gołoszyce - G.TRUSKOLASKA - G.WESOŁÓWKA - G.SZCZYTNIAK - 
G.JELENIOWSKA - Paprocice - G.KOBYLA - Trzcianka - ŁYSA G. /ŚW. KRZYŻ/ - Przełęcz Hucka – Pod- 
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  lesie - Kakonin - ŁYSICA - Św. Katarzyna - szlak niebieski Św. Katarzyna do Mąchocice Scholasteria - 
Schronisko Mąchocice - G.DĄBRÓWKA - G.KLONÓWKA - Masłów - G.DOMANIÓWKA - Dąbrowa - 
G.KRZEMIONKA -Tumlin Szkoła - G.GRODOWA - G.WYKIEŃ - G.KAMIEŃ - Miedziana Góra -Porzecze - 
G.BARANIA - Widoma - G.SINIEWSKA - G.PERZOWA - ścieżka eduk . i rowerowa przez Hucisko do 
Strawczyna - Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Strawczynku 
 
Karta zgłoszeniowa 
 

* 
 

Znowelizowana wersja SzOP Programu Kapitał Ludzki 
 

Od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego. 

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego 
Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Mo-
nitorze Polskim. 

Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Euro-
pejską (KE) Decyzji Nr C(2013) 1395 z 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL. 

W związku z ww. decyzją zmianie uległy: 
1.Tabele finansowe (w tym załącznik nr I Podział alokacji ogółem na województwa (…) oraz załącz-
nik IIa Podział krajowego wkładu publicznego na poszczególne źródła finansowania) 
20 czerwca 2012 r. Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki zatwierdził zmiany w Programie w 
zakresie realokacji środków pomiędzy poszczególnymi Priorytetami PO KL. Wprowadzone zmiany 
były odpowiedzią na wystosowany w grudniu 2011 r. przez KE Komunikat KOM(2011)933, w któ-
rym KE odniosła się do trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy i wskazała na konieczność bar-
dziej intensywnego wykorzystania wsparcia finansowego i instrumentów UE w celu wspierania za-
trudniania młodzieży. 
2. Usunięto załącznik nr II Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu w podziale na 
priorytety i działania (w euro) 
3. Wykreślenie informacji o rezerwie MRR w ramach Priorytetu V 
W wyniku dokonanych realokacji przeniesiono pełną kwotę rezerwy będącej dotychczas w dyspozy-
cji MRR z Priorytetu V do Priorytetu VI (18 113 498 euro). W związku z powyższym, wykreślono z 
teksu wzmiankę o wyżej wymienionej rezerwie.  
4. Aktualizacja wartości docelowych wskaźników 
Dostosowano wartości docelowe wskaźników do dokonanych realokacji pomiędzy Priorytetami. 
Wprowadzone zmiany dotyczą Priorytetów VI i IX PO KL. 
 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki z 24 kwietnia 2013 
 

* 
 

Szkolenie: Procedury Prawa Zamówień Publicznych podczas realizacji projektów 
finansowanych z EFS 

 
Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza 7 maja br. na szkolenie Procedury Prawa Zamó-

wień Publicznych podczas realizacji projektów finansowanych z EFS, które odbędzie się w Centrum 
Systemów Komputerowych ZETO SA w Kielcach. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zagadnienia zamówień pu-
blicznych w kontekście realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje na temat zasad wyboru podwykonawców podczas 
realizacji projektu, przepisów pozwalających na stosowanie uproszczonych form wyboru podwyko-
nawców oraz zasad właściwego dokumentowania prowadzonych postępowań przetargowych. Zaję-
cia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami i warsztatami. 

http://www.rajdunijny.wseip.edu.pl/images/ix_unijny_karta_zgl2013-2.doc
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SzOP_POKL_24042013.pdf
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18.00 – 19.00 Stowarzyszenie agroturystyczne – sposób na wspólne działanie! Dobre prakty-

ki Stowarzyszenia Agroturystycznego Dolina Czarnej (gmina Raków) 

19.00 – 20.00 Szlak przygody – nowa atrakcja turystyczna regionu.    

20.00 Pytania, dyskusja 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem 41/3026016 lun e-
mailowo na adres a.kopacz@bieliny.pl do dnia 23 kwietnia 2013 roku do godziny 12.00. 
 

http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul  
 

 

Dotacje na projekty z zakresu edukacji medialnej 
 

Fundacja Evens stawia sobie za cel pobudzenie działań w zakresie edukacji medialnej w Eu-
ropie – głównie poprzez podniesienie krytycznej świadomości o i promowanie kreatywności medial-
nej, które przyczyniają się do ukształtowania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, 
dlatego Fundacja Evens pragnie wesprzeć finansowo wybrane projekty, które rozwijają kompetencje 
medialne mieszkańców EU. 

Do dotacji można zgłaszać wszelkiego rodzaju projekty edukacji medialnej adresowane do 
ogółu społeczeństwa. Mile widziane są projekty adresowane do obywateli w każdym wieku, wyko-
rzystujące zdobycze techniki używane na co dzień. Projekty mogą dotyczyć wszystkich rodzajów 
mediów i wykorzystywać różne metody dydaktyczne. Zgłaszane projekty powinny być wdrażane od 
co najmniej 1 roku. Projekty mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie przez organizacje pozarządowe i 
instytucje , zarejestrowane i działające w UE lub w jednym z oficjalnych krajów kandydujących. Każ-
da organizacja może zgłosić tylko jeden projekt. 

Zgłaszający powinni przesłać wniosek w formie opisu projektu (maksymalnie 4 strony, 
czcionka Times New Roman 11). Opis musi zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy, zgłasza-
nego projektu i wykorzystanej metodologii, dotychczasowych rezultatów oraz całkowitego budżetu 
projektu. Wnioski powinny być napisane w języku angielskim. Zdjęcia i/ lub materiały promocyjne 
można przesyłać oddzielnie. Wnioski należy przesłać do 1 lipca 2013 na adres 
tim.verbist@evensfoundation.be. Obrady jury będą miały miejsce we wrześniu 2013 roku; wkrótce 
potem ogłoszone zostaną zwycięskie projekty. 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Joanny Krawczyk mailowo: joan-
na.krawczyk@evensfoundation.be, lub telefonicznie: (22) 621-66-83. 

 
* 
 

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” edycja 2013 
 

Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. 

Dotacje służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, 

umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na 

realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących 

przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .  

W konkursie mogą brać udział , o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działal  

Ponieważ podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia Prawa Zamówień Publicznych w 
projektach EFS, do udziału w szkoleniu zakwalifikowane będą wyłącznie osoby reprezentujące pod-
mioty sektora finansów publicznych, które są zobowiązane do stosowania ustawy PZP podczas reali-
zacji projektów. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezen-
tujące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kielec-
kiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. 
 
Formularz zgłoszeniowy 
 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/procedury-prawa-zamowien-publicznych-
podczas-realizacji-pr/cpe/show/Training/  
 

* 
 

PROW 2014-2020 – konsultacje społeczne 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

23 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace 
nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Głównym zadaniem 
grupy roboczej jest wspieranie ministra rolnictwa w pracach związanych z programowaniem wspar-
cia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich – EFRROW. Do zadań Grupy należy w szczególności: 

 opiniowanie, analizowanie i omawianie sposobu ukierunkowania i koordynacji poszczegól-
nych instrumentów wsparcia; 

 opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z 
przeprowadzaniem ewaluacji ex-ante i oceny oddziaływania  
na środowisko programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020; 

 monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante istotnych dla przygotowania 
i realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.  

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, partnerów 
społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak również instytucji sektora publicznego i 
administracji publicznej. Pracom grupy roboczej przewodniczy podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, a 
funkcję zastępcy przewodniczącego pełni dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
MRiRW Edyta Wieczorkiewicz-Dudek.  

W trakcie pierwszego posiedzenia grupy roboczej przedstawiono i przedyskutowano Wstępny 
zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto przedstawiono informację 
na temat projektów przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020, zaprezentowano infor-
macje dotyczące aktualnego stanu oraz dalszych planowanych prac nad przygotowaniem Programu.  
 
Wstępny zarys PROW 2014-2020 
 

 
* 
 

mailto:a.kopacz@bieliny.pl
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul
mailto:tim.verbist@evensfoundation.be
mailto:joanna.krawczyk@evensfoundation.be
mailto:joanna.krawczyk@evensfoundation.be
http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/procedury-prawa-zamowien-publicznych-podczas-realizacji-pr/
http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/procedury-prawa-zamowien-publicznych-podczas-realizacji-pr/cpe/show/Training/
http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/procedury-prawa-zamowien-publicznych-podczas-realizacji-pr/cpe/show/Training/
http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/PROW_2014-2020/Zarys_programu_PROW_2014-2020.pdf
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Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór I 
 

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finan-
sowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez 
przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, 
uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. 

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średnie-
mu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki: 
1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku o udzielenie wsparcia; 
3)  złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR; 
4)  nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR. 

Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach I 
naboru konkursu wynosi 5 849 238,91 PLN [1]. Alokacja środków na każde z 16 województw wynosi 
365 577,43 PLN. 

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 

100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem. 

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 
16:30. 

Kolejność składania wniosków o udzielenie wsparcia nie będzie brana pod uwagę przy po-
dejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR. 
 
Więcej informacji: http://www.csr.parp.gov.pl/index/index/2268  
 

* 
 

„Ojczysty – dodaj do ulubionych” 
 

W ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” rozpatrywane będą projekty eduka-
cyjno-animacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, których tematem przewodnim są zagadnie-
nia dotyczące języka polskiego, budowania kompetencji językowych i komunikacyjnych (w tym m.in. 
warsztaty, zabawy, gry), kierowane do wszelkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, młodzieży i seniorów. Można ubiegać się także o dofinansowanie projektów, wykorzystują-
cych różnorodne narzędzia i środki wyrazu, popularyzujące wiedzę o języku (w tym na projekty po-
legające m.in. na realizacji wystaw, konkursów tematycznych, konferencji, audycji radiowych i tele-
wizyjnych, kampanii i akcji społecznych, publikacji edukacyjnych skierowanych do różnych grup 
wiekowych i promujących wiedzę o języku). W ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 
można również uzyskać środki na tworzenie stron i portali internetowych, promujących język polski, 
popularyzujących wiedzę o języku polskim, kształtujących kompetencje językowe i komunikacyjne. 

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. 
Preferowane będą projekty dotyczące terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich oraz małych miast 
(do 20 tys. mieszkańców). Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 17 lipca 
2013 do 15 listopada 2013 roku. 

Wnioski można składać w siedzibie Narodowego Centrum Kultury do dnia 17 maja 2013 roku 
do godz. 16.00 lub nadsyłać do dnia 17 maja (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Narodo-
we Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „Wniosek do programu „Ojczysty -  

http://www.csr.parp.gov.pl/index/index/2268
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dodaj do ulubionych”. 

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej na opisanej płycie CD. 
Więcej informacji można uzyskać od Pani Ireny Madej mailowo: imadej@nck.pl lub telefonicznie 
w godzinach 10:00-14:00 pod numerem (22) 210-01-94 oraz na stronie 
http://www.nck.pl/kategorie/ojczysty-dodaj.html.  
 

* 
 

Ogłoszono nabór wniosków 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 

 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 z zakresu:  
 
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 
Planowany  termin naboru wniosków koniec maja 2013r.  
  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. W przypadku pytań mogą Państwo 
korzystać z pracowników Biura LGD pod numerem telefonu 41 303 22 44  lub bezpośrednio w biurze 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” Kostomłoty II ul. Kościelna 2a, 26-085 Miedziana Góra.  
 

Treść ogłoszeń oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej 
www.dorzeczebobrzy.eu w zakładce: Konkursy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
26-025 Łagów, ul. Rakowska 5 

tel. 41 307 49 38, Biuro Projektu: 41 343 34 99 
Biuro Projektu: biuro@swietokrzyskielgd.pl 

Strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 
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