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1. „Książka przyjazna 
dziecku”. 

2. „Bezpieczne dzieciń-
stwo”. 

3. III edycja konkursu 
grantowego Funduszu 
Społecznego Notariatu. 

4. „Z PZU po lekcjach” edy-
cja 2013. 

Szkolenie: Kwalifikowalność wydatków w projektach 

finansowanych z EFS 
 
Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza na szkolenie kwalifi-

kowalność wydatków w projektach finansowanych z EFS, które odbędzie 
się 2 lipca w godzinach 9-16 w Centrum Systemów Komputerowych ZETO 
SA w Kielcach, przy ul. Śniadeckich 31. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat 
zasad kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Szkolenie skierowane jest do osób, które będą odpowiedzialne 
za projektowanie budżetu projektu oraz prowadzenie rozliczeń finanso-
wych i sprawozdawczości w ramach realizowanych projektów.  

Ze względu na tematykę szkolenia oraz obecną sytuację w PO KL w 
naszym województwie, w przypadku dużego zainteresowania uczestni-
ków na szkolenie w pierwszej kolejności przyjęte zostaną osoby, które 
dotychczas nie korzystały ze wsparcia Ośrodka, reprezentujące: szkoły 
podstawowe, szkoły zawodowe oraz organy je prowadzące, realizujące 
obecnie projekt w ramach PO KL. 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 
kwalifikowalność beneficjentów do projektu, warunki i zasady kwalifiko-
walności wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach, 
zasady konstruowania budżetu projektu (budżet zadaniowy, koszty bez-
pośrednie i pośrednie, wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, cross-
financing), zasady dokumentowania wydatków, budżet projektu i harmo-
nogram działań, zasady dokonywania zmian w projekcie. 

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. 

Formularz zgłoszeniowy 
 

* 
 

Szkolenie: Pomoc publiczna w POKL 
 
Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza na szkolenie [pomoc 

publiczna w POKL, które odbędzie się 9 lipca w godzinach 9-16 w Centrum 
Systemów Komputerowych ZETO SA w Kielcach, przy ul. Śniadeckich 31. 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji już realizu-
jących, bądź zamierzających realizować projekt w ramach którego udzie-
lana będzie pomoc publiczna. 

Wskazany jest średnio zaawansowany  poziom wiedzy z zakresu 
zarządzania projektami EFS.  

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu: prawidłowe-

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-finansowanych-z-ef/
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go rozpoznawania przesłanek występowania pomocy publicznej w projektach,  zasad budżetowania 
pomocy publicznej, rozliczania pomocy publicznej i sprawozdawczości. Szkolenie w szczególności 
obejmie planowanie kosztów w podziale na zadania, właściwy dobór jednostek rozliczeniowych oraz 
opracowanie prawidłowej metodologii. 

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. 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/procedury-prawa-
zamowien-publicznych-podczas-realizacji-pr/ 

 
 

* 
 

Konfrontacje fotograficzne „Kieleckie inaczej 2013” 
 

Fundacja Kultury Wici w Kielcach zaprasza do udziału w kolejnej edycji wydarzenia fotogra-
ficznego pn. „Kieleckie inaczej”. Organizator zaprasza wszystkich fotografujących bez względu na 
wiek czy doświadczenie. Tegoroczną nowością będzie internetowe głosowanie na ulubione zdjęcie i 
możliwość dyskusji na temat poszczególnych zdjęć na stronie Facebook. Termin nadsyłania prac 
upływa 9 września 2013 roku. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa 
Adam Jarubas. 

Prace należy przesłać lub złożyć osobiście w Fundacji Kultury Wici, Baza Zbożowa, 25 – 416 
Kielce, ul. Zbożowa 4 z dopiskiem „Kieleckie Inaczej 2013”. Szczegółowy regulamin oraz formularz 
uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej: www.kieleckieinaczej.wici.info. 

Założeniem organizatorów jest aby nadesłane fotografie opisywały i komentowały krajobraz 
oraz osadzonego w nim człowieka w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w ciągu ostat-
nich lat. Finałem wydarzenia będzie wystawa fotografii w galerii Lakiernia w Kielcach w październi-
ku 2013 roku. 

 
* 
 

XX posiedzenie Komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 

 
 
Dnia 25 czerwca 2013 roku w godz. 11.00-13.00, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 

przy ul. Ściegiennego 2, odbędzie się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W trakcie posiedzenia planowane 
jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2012 rok z realizacji 
RPOWŚ, podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w spra-
wie przesunięcia środków z Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energe-
tycznej na realizację Osi priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w 
dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Szczegółowy porządek obrad przedstawia poniższy załącz-
nik. 
Agenda XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2007-2013 

 
 

 

 
 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/procedury-prawa-zamowien-publicznych-podczas-realizacji-pr/
http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/procedury-prawa-zamowien-publicznych-podczas-realizacji-pr/
http://www.kieleckieinaczej.wici.info/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/userfiles/Komitet%20Monitorujacy/Agenda_XX_posiedzenie_KM.pdf
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„Książka przyjazna dziecku” 
 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach organizuje konkurs pt. „Książka przyjazna dziecku”. 
Mottem konkursu są słowa Wandy Chotomskiej – znanej i cenionej autorki tekstów dla dzieci – „Bo 
najcenniejszym skarbem każdego narodu jest jego tradycja”. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie i 
promowanie polskiej książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, przybliżającej tematykę tradycji, historii, 
sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Pol-
ski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa Adam Jarubas. Utwory lite-
rackie mogą zgłaszać do konkursu zarówno wydawcy, jak i autorzy. Oceniane będą zarówno prace 
opublikowane, jak i wcześniej niewydawane. Do udziału w konkursie Muzeum zaprasza także 
wszystkich czytelników, którzy poprzez plebiscyt mogą zgłosić swoją ulubiona książkę spełniającą 
kryteria regulaminowe. Książki, które otrzymają najwięcej głosów zostaną rekomendowane wydaw-
com do zgłoszenia w konkursie.  

W gronie jurorów znajdą się m.in.: prof. dr hab. Alicja Baluch, literaturoznawca, kierownik Ka-
tedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Filologii Polskiej AP w Krakowie, dr hab. Marta 
Pawlina-Meducka, prof. UJK, literaturoznawca, dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska, prof. UJK, literaturo-
znawca, kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz Maciej Obara - etnolog, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy w 
Kielcach.    

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: 
www.muzeumzabawek.eu. Poniżej natomiast znajduje się regulamin konkursu. 

Regulamin konkursu  
  

* 
 

„Bezpieczne dzieciństwo” 
 

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci 
przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży. Program będzie realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje w latach 
2013 – 2017. 

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed 
przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organi-
zacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych: 

1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 
2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat) 
3. Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia 
Termin nadsyłania wniosków: 15 lipca 2013 roku do godz. 12.00. Kwota dotacji: od 5 do 35 tysię-

cy złotych (min. 10% wkładu własnego). Termin realizacji projektów 2013/2014: wrzesień 2013 – 
czerwiec 2014. 

Regulamin konkursu 
Więcej informacji na stronie http://programgrantowy.fdn.pl w zakładkach: Konkurs grantowy 

„Bezpieczne dzieciństwo” oraz Konkurs grantowy 2013-2014. 

 

* 

 

http://www.muzeumzabawek.eu/
http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/35431/logo%20%282%29.doc
http://programgrantowy.fdn.pl/sites/default/files/Regulamin%20konkursu%20BD.pdf
http://programgrantowy.fdn.pl/
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 III edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 
 

Od środy 15 maja 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edycji konkur-
su grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu. 
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem spo-
łecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które: 
•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,  
•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na 
cele statutowe (not-for-profit). 

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł. Wnioski składać można od 15 maja do 5 lipca 
2013r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 7 listopada 2013 r. Projekty muszą zakoń-
czyć się najpóźniej 30 kwietnia 2014r. 
 

http://fundusznotariatu.pl  
 

* 
 

„ Z PZU po lekcjach” edycja 2013 
 

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych mia-
stach (do 30 tys. mieszkańców). Dotacje zostaną przeznaczone na projekty, które pozwolą opracować i 
wprowadzić nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach. 

W konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospoli-
tej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego). Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnio-
skodawcę osobowości prawnej. 
W ramach dotacji nie mogą być finansowane: 

 koszty poniesione przed podpisaniem umowy dotacyjnej i po jej zakończeniu,  
 koszty nie uzasadnione działaniami dotowanego projektu,  
 koszty nie zawarte w budżecie projektu będącym załącznikiem do składanego wniosku,  
 rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia, 
 zapłata należnych odsetek, zakup ziemi lub budynków,  
 podatek VAT, jeśli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych,  
 bieżąca działalność organizacji,  
 koszty zakupu środków trwałych i wyposażenia powyżej 10% kwoty dotacji, 
 koszty remontów i adaptacji pomieszczeń oraz budowy obiektów,  
 zakup komputerów przenośnych (laptop, notebook) 

 
Maksymalna wysokość dotacji to 50 tys. zł. W ramach konkursu dofinansowane mogą być projekty 

trwające 10 miesięcy – 01.09.2013-30.06.2013 r. 

Więcej informacji w regulaminie konkursu. 

 

http://fundusznotariatu.pl/
http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=468bf878-7b6f-40b5-9689-7783d744939c&groupId=10172

