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„Terapia pedagogiczna”.
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1. Minigranty 2013 dla byłych wolontariuszy EVS.
2. Przedłużenie terminu
składania ofert w otwartym konkursie.
3. II nabór do Programu
Narodowego Centrum
Kultury – KulturaInwestycje.
4. Wsparcie UE dla transnarodowych produktów turystycznych.
5. III edycja Konkursu ekologicznego „Ekologia,
my i region w którym
żyjemy”.
6. III edycja konkursu „Jak
Regionalny Program
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
pomaga mnie i moim
bliskim”.

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach organizuje w dniu 18.06.2013
r. w godz.: od 9.00 do 16.00 szkolenie pt.: „Procedury Prawa Zamówień
Publicznych podczas realizacji projektów finansowanych z EFS”. Szkolenie
odbędzie się w Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA w Kielcach
Przy ul. Śniadeckich 31 (sala konferencyjna nr 3 na parterze budynku).Poprowadzi je będzie Łukasz Chlebny, specjalista ds. zamówień publicznych, trener specjalistyczny Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział
wyłącznie osoby reprezentujące instytucje, mające siedzibę na terenie
miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego,
pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu
zagadnienia zamówień publicznych w kontekście realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje na temat zasad wyboru podwykonawców podczas realizacji projektu, przepisów pozwalających na stosowanie uproszczonych form wyboru podwykonawców oraz zasad właściwego dokumentowania prowadzonych postępowań przetargowych. Zajęcia prowadzone
będą
w
formie
wykładu
połączonego
z
ćwiczeniami
i warsztatami. Ponieważ podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia
Prawa Zamówień Publicznych w projektach EFS, do udziału w szkoleniu
zakwalifikowane będą wyłącznie osoby reprezentujące podmioty sektora
finansów publicznych, które są zobowiązane do stosowania ustawy PZP
podczas realizacji projektów.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej
www.kielce.rosfs.pl.
Zarówno osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jak
i osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS na kilka dni przed
rozpoczęciem szkolenia.
*

Szkolenie „Sprawozdawczość projektów finansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego”
Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach organizuje w dniach 2021.06.2013 r. szkolenie pt.: „Sprawozdawczość projektów finansowanych
z EFS”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA w Kielcach Przy ul. Śniadeckich 31 (sala konferencyjna nr 3 lub 4 na
parterze budynku).Poprowadzi je Martyna Jabłońska-trener kluczowy

strona - 2
Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach
Udział w szkoleniu mogą wziąć wyłącznie przedstawiciele podmiotów z regionu objętego
wsparciem Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach, które w ostatnim czasie podpisały umowę na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz którzy nie uczestniczyli
wcześniej w takim szkoleniu. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem sprawozdawczości merytorycznej i finansowej w projektach finansowanych ze środków
EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu zasad
projektu, prowadzenia sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, dokumentów regulujących
kwestie związane ze sprawozdawczością oraz systemu monitoringu działań PEFS.
Szkolenie jest bezpłatne. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezentujące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
znajdującego na stronie: www.kielce.roefs.pl. Zarówno osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jak i osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia.
*

Kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna”
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym „Terapia pedagogiczna”, który rozpocznie się we wrześniu 2013 w Kielcach. Kurs ten przygotowuje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej w ramach procesu indywidualizacji
(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zespołów korekcyjnokompensacyjnych, zespołów i klas wyrównawczych oraz klas terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Udział w zajęciach jest płatny.
Kurs przeznaczony jest dla:

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,

nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów,

pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek opiekuńczowychowawczych,

nauczycieli prowadzących indywidualne nauczanie.
Podczas kursu uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz szkoły podstawowej i gimnazjów, a także dotyczącą dysfunkcji w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży. Ponadto zdobędzie następujące umiejętności:

planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa;

prowadzenia diagnozy pedagogicznej w kierunku trudności w uczeniu się;

rozpoznawania i diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się;

realizowania zajęć z zakresu metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktycznowyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Zajęcia prowadzone będą w systemie sobotnio-niedzielnym (270 godz. dydaktycznych). Cena kursu
wynosi 1400 zł (jest to orientacyjna obowiązująca w bieżącym roku szkolnym, dokładna cena zostanie umieszczona w Informatorze ŚCDN na rok szk. 2012/2013).Nabór prowadzony będzie do 30
sierpnia 20013r. Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2013r.
Organizatorzy zapewniają:

wysoką jakość prowadzonych zajęć,

materiały szkoleniowe,

dostęp do platformy e-learningowej.
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Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony
na stronie internetowej ŚCDN w zakładce „Oferta” po wcześniejszym „zarejestrowaniu się” w bazie
szkoleniowej ŚCDN.
Bliższych informacji udziela Kierownik kursu: Katarzyna Pluta, katarzyna.pluta@scdn.pl , tel.
41 362-45-13 wew. 123.
*

Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym „Oligofrenopedagogika”, który rozpocznie się we wrześniu 2013 w Kielcach. Kurs kwalifikacyjny adresowany jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli zatrudnionych w placówkach
szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i masowego. Udział w zajęciach jest płatny.
Kurs skierowany jest do:
 nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 pedagogów, psychologów szkolnych i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego, którzy
nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, ale
którzy mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie
szkoły lub rodzaju placówki lub posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w zakładach poprawczych dla nieletnich.
Podczas kursu uczestnicy:
 otrzymują kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną we
wszystkich typach szkół,
 posiądą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i metodyczną oraz praktyczne umiejętności jej
zastosowania w nauczaniu zintegrowanym, przedmiotowym, a także w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
Zajęcia na kursie organizowane będą na podstawie programu MEN w wymiarze 270 godzin
dydaktycznych. Prowadzone będą w systemie sobotnio-niedzielnym. Kurs zostanie uruchomiony po
zebraniu grupy, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.
Cena za kurs wynosi 1400złotych i istnieje możliwość zapłaty w ratach.
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej ŚCDN w zakładce „Oferta” po wcześniejszym „zarejestrowaniu
się” w bazie szkoleniowej ŚCDN.
Bliższych informacji udziela Agnieszka Salwa, tel. 41 362 45 48 wew. 123, e-mail: agnieszka.salwa@scdn.p
*

Wydłużenie terminu nadsyłania prac do konkursu pn. „Pomysł na biznes”
W związku z dużym zainteresowaniem organizowanym przez Urząd Marszałkowski – Biuro
Komunikacji Społecznej konkursem pn. „Pomysł na biznes”, wydłużony został termin nadsyłania
prac. Prace te uczniowie świętokrzyskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych mogą składać
do dnia 21 czerwca 2013 r. Przypominamy, iż celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie
postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, promowanie nowatorskich rozwiązań ekonomicznych i innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz wskazanie korzyści płynących z prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
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W rywalizacji młodych „rekinów biznesu” mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, ale też funkcjonujące przy szkołach koła ekonomiczne i szkolne kluby
przedsiębiorczości. Należy przygotować biznes plan przedstawiający pomysł na założenie własnej firmy produkcyjnej, usługowej lub usługowo – produkcyjnej oraz opisać zasady jej funkcjonowania.
Biznes plan powinien zajmować nie więcej niż 5 stron formatu A4 przy pojedynczej interlinii
i wielkości czcionki 12 punktów. Należy zamieść w nim następujące informacje:

imię i nazwisko (- a) autora (- ów) biznes planu, nazwa szkoły oraz dane kontaktowe (nr telefonu,
adres),

opis działalności gospodarczej, którą prowadzić będzie przedsiębiorstwo (co będzie produkowała firma lub jakie usługi będzie świadczyła, na czym będzie zarabiała) oraz krótkie uzasadnienie
podjęcia akurat tego rodzaju działalności gospodarczej (Dlaczego wytwarzany produkt lub proponowana usługa będą lepsze od już istniejących na rynku? Na jakich przesłankach autor /- rzy/
biznes planu opierają sukces ekonomiczny firmy?),

lokalizacja firmy, opis docelowej grupy klientów (nabywców lub usługobiorców), zasięg terytorialny prowadzenia sprzedaży (świadczenia usług),

planowana forma prawna przedsiębiorstwa, zatrudnienie (w przypadku firmy większej niż jednoosobowa, także podział zadań dla poszczególnych pracowników),

wielkość środków finansowych przeznaczonych na uruchomienie działalności gospodarczej, źródło pozyskania pieniędzy (kredyt bankowy, pożyczka, fundusze UE, inne),

bilans finansowy po pierwszym roku działania firmy (koszty oraz przychody).
Prace oceni Jury złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, świętokrzyskich instytucji finansowych oraz otoczenia biznesu, przedsiębiorców, a także
ludzi świata nauki. Podczas oceny premiowane będą szczególnie odważne, oryginalne projekty biznesowe, innowacyjność założeń marketingowych, konkurencyjność oraz niebanalne pomysły na wypromowanie produktu (usługi).
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

mogą w nim brać udział uczniowie gimnazjów

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Autorstwo prac (biznes planów) może być jednoosobowe, ale mogą je także przygotowywać
drużyny (maksymalnie 10 uczniów). Prace należy dostarczyć osobiście do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się w Kielcach przy ul.
Targowej 18 (10 piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Biuro Komunikacji Społecznej, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie
„Pomysł na biznes”. Prace można zgłaszać do 21 czerwca 2013 roku.
Prace oceni Jury złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, świętokrzyskich instytucji finansowych oraz otoczenia biznesu, przedsiębiorców, a także
ludzi świata nauki. Podczas oceny premiowane będą szczególnie odważne, oryginalne projekty biznesowe, innowacyjność założeń marketingowych, konkurencyjność oraz niebanalne pomysły na wypromowanie produktu (usługi).
Autorzy najlepszych prac w obu kategoriach otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody! Zachęcamy
do udziału!

*

Regionalne spotkanie sieciujące OWES z województwa świętokrzyskiego
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu „Zintegrowany system wsparcia
ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza przedstawicieli/-ki Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na spotkanie regionalne, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 rok w godzinach 10:00 - 15:30
w Kielcach w Siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, ul. Wesoła 45.
Celem spotkania jest omówienie z przedstawicielami OWES z województwa świętokrzyskiego
aktualnych problemów podmiotów ekonomii społecznej w regionie, najczęściej pojawiających się problemów związanych z zakładaniem, działaniem i likwidacją spółdzielni socjalnych. Spotkanie będzie
połączone z dyskusją na temat różnych metod promocji podmiotów ekonomii społecznej, ich
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produktów i usług. Dyskusję w formie warsztatu poprowadzi Pani Katarzyna Zych, która w
ramach działań realizowanych w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"
realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu „Marketing i public relations w sektorze ekonomii społecznej”.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 20.06.2013 r. na załączonym formularzu po18.00 – 19.00 Stowarzyszenie agroturystyczne – sposób na wspólne działanie! Dobre
niżej formularzu faksem na nr 12/ 655-10-17 lub w wersji elektronicznej (skan) na adres anpraktyki Stowarzyszenia Agroturystycznego Dolina Czarnej (gmina Raków)
na@spoldzielnie.org.pl.
19.00 –informacje
20.00 Szlak
– nowa atrakcja
turystyczna
regionu.
Bliższe
naprzygody
temat spotkania
można uzyskać
pod nr
tel. 12/ 655-10-17 (Anna Bulka).
20.00 Pytania,
dyskusjana spotkanie!
Zainteresowanych
zapraszamy
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=arty
kul

Minigranty 2013 dla byłych wolontariuszy EVS

To inicjatywa, która ma zapełnić lukę po zniknięciu "Kapitału Przyszłości" z Programu EVS. W
tym konkursie najważniejszym kryterium jest autor wniosku - jego kreatywność, zapał, wytrwałość.
Termin przesyłania wniosków: 17 czerwca 2013 r. Kwota dofinansowania: do 75% projektu
którego budżet nie przekracza 500 euro. Pozostałe 25 % musi być wniesione w postaci wkładu finanDotacje na
projekty z zakresu edukacji medialnej
sowego - przedstawionego
na fakturach.
Wnioski może składać każdy były EVS, który wcześniej nie otrzymał dofinansowania z Mini
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dotychczasowych
oraz
całkoedukacyjnymi
w szkołach
ogólnodostępnych
oraz
integracyjnych, rezultatów
wspierające
indywidualizację
witego budżetu
Wnioski
powinny ibyć
napisane wklimatu
języku angielskim.
i/ lub
kształcenia
oraz projektu.
kształtowanie
przyjaznego
bezpiecznego
społecznegoZdjęcia
w szkole"
do dnia 17
materiały
czerwca
br.promocyjne można przesyłać oddzielnie. Wnioski należy przesłać do 1 lipca 2013
na adres tim.verbist@evensfoundation.be.
Obrady składania
jury będą miały
we wrześniu
2013
Jednocześnie,
w związku z przedłużeniem terminu
ofert, miejsce
informujemy,
że wyniki
konkursu
roku; wkrótce
potem
ogłoszone
projekty.
zostaną
ogłoszone
w terminie
dozostaną
dnia 15 zwycięskie
lipca 2013 r.
Więcej informacji można uzyskać u Pani Joanny Krawczyk mailowo: joanna.krawczyk@evensfoundation.be, lub telefonicznie:
* (22) 621-66-83.
*
II nabór do Programu Narodowego Centrum
Kultury – Kultura-Interwencje

„Młodzi
niepełnosprawni
– sprawni
z PZU”
edycja
2013
O dofinansowanie
mogę ubiegać
się: samorządowe
instytucje
kultury
( z wyłączeniem
instytucji
. Przeznaczone są naprzez
realizację
i upowszechnienie
systematycznych,
profesjonalnych
i efekwspółprowadzonych
Ministra
oraz jednostki samorządu
terytorialnego),
organizacje
pozarządowe.
tywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadania, czyli na pokrycie części
kosztów realizacji projektów takich, jak:
 organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów, spektakli, realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne
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społeczności w działaniach twórczych,
 organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk
kulturalnych/uczestnictwa w kulturze,
 nagrania audio-wideo, rejestracja video spektakli, filmów, wydanie publikacji, wydanie czasopism, dokumentacja, archiwizacja,
 organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.
W ramach programu, w tym roku, przewiduje się przeprowadzenie jeszcze dwóch naborów wniosków w następujących terminach:
 do 30 czerwca (II nabór),
 do 30 września (III nabór).
*

Wsparcie UE dla transnarodowych produktów turystycznych
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki wykorzystującej europejskie dziedzictwo kulturowe i przemysłowe.
Termin składania wniosków upływa 31.VII.2013
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wspólnych inicjatyw mających
na celu zaproponowanie innowacyjnych produktów ponadnarodowych w zakresie turystyki kulturowej i przemysłowej.
Maksymalna kwota finansowania UE na projekt: 200 000 euro.
Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres: ENTR-CFP-1369-CULT-INDUTOU@ec.europa.eu
Dokumentacja projektowa
*

III edycja Konkursu Ekologicznego pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza młodzież ze
świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XXIII edycji
konkursu ekologicznego pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Współorganizatorami są:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
Udział w konkursie jest dla uczniów doskonałą okazją do zdobycia i pogłębienia wiedzy na
temat form ochrony przyrody na świecie, w Polsce i w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem
terenów parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego. Daje także możliwość zapoznania
się z zagadnieniami dotyczącymi lasów oraz kształtowania własnych poglądów i przekonań o konieczności ochrony piękna przyrody. Na zgłoszenia do konkursu organizatorzy czekają do 30 września 2013 roku. Termin nadsyłania prac upływa 16 października.
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
 etap I - polega na przygotowaniu przez zespoły uczniowskie pracy konkursowej w formie: posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego lub
reportażu, które zostaną ocenione w trzech kategoriach:

dla szkół podstawowych,

dla gimnazjów,

szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy mogą wybrać jeden z czterech tematów:

„Historia zaklęta w kamieniu”. Na przykładzie różnych form ochrony przyrody nieożywionej
znajdujących się w naszych parkach krajobrazowych, przedstaw przeszłość geologiczną województwa świętokrzyskiego,
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Nazwa „Siedem Cudów Świata” odnosi się do najpiękniejszych i najbardziej popularnych
miejsc turystycznych na świecie. Zaproponuj miejsca znajdujące się na terenie naszych parków krajobrazowych, które według Ciebie zasługują na to miano w skali województwa.

„Lider Polskiej Ekologii” to prestiżowy tytuł, który otrzymują Laureaci konkursu, o tej samej
nazwie. Jakie należałoby podjąć działania proekologiczne w Twojej gminie aby mogła się
ona w przyszłości ubiegać o otrzymanie tego zaszczytnego tytułu?,

Na podstawie obserwacji, przedstaw wzajemne oddziaływanie na siebie: lasów położonych
w terenach zabudowanych i mieszkańców tych terenów. Określ korzyści i zagrożenia będące wynikiem opisanego wyżej sąsiedztwa. Jakie wg. Ciebie należałoby podjąć działania aby
w przyszłości ograniczyć antropopresję na siedliska leśne położone w pobliżu Twojego
miejsca zamieszkania.
 etap II – w którym uczestników konkursu będą reprezentować trzyosobowe grupy zespołówfinalistów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, których prace
zgłoszone do I etapu otrzymają najwyższą punktację. Uczniowie ci, napiszą test z zakresu znajomości parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim, wiedzy o polskich parkach narodowych, wiedzy na temat lasów oraz ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego. Test finałowy i uroczyste rozdanie nagród planowane jest na pierwszą dekadę grudnia.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zawiera Regulamin, dostępny na stronie
www.pk.kielce.pl w zakładce konkursy.


*

III Edycja konkursu pn. „Jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pomaga Mnie i Moim bliskim”
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 organizuje III edycję konkursu dla młodzieży gimnazjalnej, tym razem pod nazwą ”Jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 pomaga Mnie i Moim bliskim”.
Celem konkursu jest popularyzowanie integracji europejskiej oraz upowszechnianie wiedzy o
korzystnych zmianach zachodzących w świętokrzyskich miastach i gminach dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz rozwijanie
wśród młodzieży gimnazjalnej umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy
w w/w zakresie.
Prace konkursowe maja w sposób oryginalny i interesujący pokazać jakie zmiany zaszły w
woj. świętokrzyskim w życiu młodych ludzi i ich otoczenia dzięki RPOWŚ na lata 2007-2013(dot.
projektów i przedsięwzięć dofinansowanych ramach RPOWŚ realizowanych, bądź zrealizowanych
przez jednostki samorządu czy przedsiębiorców).Jest to konkurs jednoetapowy, w ramach którego
młodzież opracuje stronę internetową dot. projektów realizowanych z PPOWŚ w swojej gminie bądź
miejscowości. Strona musi zawierać opis projektu bądź projektów oraz uzasadnienie w jaki sposób
dany projekt/ty przyczynił/y się do poprawy życia społeczności lokalnej. Wskazane jest aby projekt
strony zawierał zdjęcia, prezentacje multimedialne, wypowiedzi mieszkańców na temat danego projektu/ów. Mają Strony mają mieć „charakter wirusowy” tj. zwrócić uwagę, powodować zaangażowanie internautów poprzez odwołanie się do ich emocji lub zachęcenie do działania, rozpowszechniania, komentowania.
Ważne, aby strona zawierała informacje nt. projektów lub przedsięwzięć dofinansowanych
tylko z RPOWŚ lub wydarzeń związanych z projektami dofinansowanymi z RPOWŚ.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych woj. świętokrzyskiego. Udział
w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, a prace muszą być pracami zbiorowymi uczniów danej
szkoły. Prace konkursowe należy nadesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Funduszy Strukturalnych ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
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z dopiskiem Konkurs „JAK REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 POMÓGŁ MNIE I MOIM BLISKIM” lub doręczyć osobiście do Departamentu Funduszy Strukturalnych ul. Sienkiewicza 63 Kielce, 2 piętro, sekretariat, pokój 212 do dnia
28 czerwca 2013 roku.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie te prace, które nie brały udział w żadnym innym
konkursie i nie były nigdzie publikowane. Jedna szkoła może zgłosić jedną pracę konkursową. Na
laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody!
Poniżej zamieszczony jest regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje, załączniki do regulaminu i formularz zgłoszeniowy.
Regulamin Konkursu*
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu*
formularz zgłoszeniowy do Konkursu*

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

