
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Nowa wersja ”Zasad do-
konywania wyboru pro-
jektów w ramach Pro-
gramu Kapitał Ludzki”. 

2. Zmieniona wersja ”Wy-
tycznych w zakresie 
kwalifikowania wydat-
ków”. 

3. Ruszył „ES Fundusz” 
oferujący preferencyjne 
pożyczki dla podmiotów 
ekonomii społecznej. 

4. Wakacyjne konsultacje z 
doradca zawodowym. 

5. Świętokrzyskie śpiewa-
nie i tańcowanie. 
 

1. Konkurs „Polska dla 
wszystkich Edycja 
2013”. 

2. Konkurs na najlepsze 
programy stypendialne 
„dobre stypendia 2013”. 

3. IV otwarty konkurs na 
świadczenie pomocy 
pokrzywdzonym. 

4. Konkurs „Dobre prak-
tyki EFS 2013. 

5. Konkurs dotacyjny: 
Upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu. 

 

Nowa wersja "Zasad dokonywania wyboru projektów 
w ramach Programu Kapitał Ludzki" 

 
W dniu 27 czerwca 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana 

wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki” Nowelizacja wynika przede wszystkim 
z potrzeby doprecyzowania alternatywnych procedur wyboru projektów 
zgłoszonej przez instytucje, które zaangażowane będą w organizowanie 
konkursów pilotażowych oraz z konieczności zmiany procedury odwo-
ławczej w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 
grudnia 2011 r. oraz z dnia 30 października 2012 r. Znowelizowane Zasa-
dy… obowiązują dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz 
dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych 
od dnia 28 czerwca 2013 r., przy czym nie dotyczy to przypadków zmian 
okresu realizacji projektów systemowych, które mogą być dokonywane 
na nowych zasadach również w odniesieniu do projektów systemowych 
złożonych przed dniem 28 czerwca 2013 r. Jednocześnie w związku 
z wejściem w życie w dniu 28 czerwca 2013 r. ustawy z dnia 19 kwietnia 
2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (no-
welizacja) procedura odwoławcza w ramach PO KL powinna być od w/w. 
dnia stosowana na zasadach określonych w nowelizacji. Oznacza to, 
że zgodnie z art. 3 nowelizacji również w konkursach ogłoszonych przed 
28 czerwca 2013 r., w których procedura odwoławcza nie została zakoń-
czona przed tym dniem, podczas rozpatrywania środków odwoławczych 
po tym terminie powinny być stosowane reguły wynikające z nowelizacji. 
Najważniejsze zmiany wprowadzone do zasad obejmują: 

 dodanie w rozdziale 4 Projekty systemowe oraz w rozdziale 6 
Wybór projektów (procedura konkursowa) zapisów stanowią-
cych, że w czynnościach związanych z przyznawaniem środ-
ków unijnych – w okresie obowiązywania środka karnego 
w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych 
z przyznawaniem środków unijnych – nie mogą brać udziału 
osoby, wobec których orzeczono karę zakazu zajmowania ta-
kich stanowisk. Zapisy wynikają z wyroku o sygn. IV K 658/11 
Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 1 lutego 2012 
r., dotyczącego orzeczenia kary zakazu zajmowania przez 
oskarżonego stanowisk związanych z przyznawaniem środków 
unijnych na okres 3 lat. Osoby biorące udział w czynnościach 
związanych z przyznawaniem środków unijnych będą zobo-
wiązane do złożenia oświadczenia, że nie orzeczono wobec 
nich kary zakazu zajmowania określonych stanowisk. Celem 
wprowadzenia takiego oświadczenia jest uniknięcie koniecz-
ności każdorazowego przesyłania do instytucji zaangażowa-
nych we wdrażanie PO KL wyroków w sprawie konkretnych 
osób, 
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 wprowadzenie w podrozdziałach: 6.11 Protokół z prac KOP oraz lista rankingowa wniosków, 
6.12 Negocjacje oraz 6.13 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zapisów, że Instytucja 
Organizująca Konkurs zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przeka-
zanie informacji dotyczącej niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również w odniesieniu do wskazanego / -
nych we wniosku o dofinansowanie partnera / -rów (o ile projekt jest realizowany 
w partnerstwie), 

 w związku z finalizacją procesu legislacyjnego związanego z ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja), opracowaną 
w wyniku realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn.. akt 
SK 9/08) oraz z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt SK 8/12) przeformułowano podroz-
dział 6.16 Procedura odwoławcza, w którym zawarto zapisy obowiązujące od momentu wej-
ścia w życie nowelizacji i odwołujące się do jej treści. Analogiczne zmiany wprowadzono 
w podrozdziale 6.16.1 Procedura odwoławcza dla procedury wyboru projektów „modelowych” 
i dla procedury wyboru „oryginalnych”, 

 Doprecyzowanie podrozdziałów 6.17 Procedura wyboru projektów „modelowych” i 6.18 Pro-
cedura wyboru projektów „oryginalnych” wynikające ze zgłoszonych w trybie roboczym uwag 
IP i IP2 PO KL, które będą zaangażowane w przeprowadzenie konkursów pilotażowych 
w ramach PO KL w 2013 r, 

 W rozdziale 7 Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów 
innowacyjnych doprecyzowano zapisy dotyczące procesu walidacji i charakteru opinii przygo-
towywanej przez instytucję finansująca projekt. Wskazano na konieczność uwzględnienia 
w opinii informacji co do propozycji walidacji pozytywnej, negatywnej lub pozytywnej 
z warunkami, 

 Wprowadzenie do wzoru Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu sys-
temowego PO KL (Załącznik 3A) zapisu, że wyjątek od standardu minimum „zamknięta rekru-
tacja” obejmuje również projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1, doty-
czące modernizacji oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. 

 W załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów: 
o wskazano, że – zgodnie z uchwałą nr 116 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 14 mar-

ca 2013 r. – kryterium horyzontalne dotyczące rozliczania kosztów usługi szkoleń języ-
kowych i/lub szkoleń komputerowych nie ma zastosowania do projektów systemowych 
realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1, 

o rozszerzono przypis do kryterium horyzontalnego: zgodność ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL 
w zakresie Poddziałania 9.1.1 (projekty systemowe dotyczące modernizacji oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych) (zgodnie z uchwałą podjętą na XXVI posie-
dzeniu Komitetu Monitorującego PO KL, które odbyło się w dniach 20-21 czerwca br. 
w Krakowie), 

 W załączniku nr 18 Zasady dokonywania i wprowadzania zmian i odstępstw w ramach Planów 
działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmieniono zapisy dotyczące zmian 
i odstępstw od Planów działania wynikających ze zmiany okresu realizacji projektów syste-
mowych. 

Nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki” dostępna 
jest na stronie ŚBRR – Biura PO KL w zakładce Strona główna / Zasady realizacji PO KL / Dokumenty 
do pobrania, a szczegółowe zestawienie uwag do nowej wersji dokumentu wraz z komentarzem 
IZ PO KL można pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 

* 
 

Zmieniona wersja „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 
 

1 lipca 2013 r. Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała 
zmienionej wersję (dziewiątą) „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (POKL). Wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2013 r. 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=176&subsub=0&menu=25&artykul=1590&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=176&subsub=0&menu=25&artykul=1590&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=176&subsub=0&menu=25&artykul=1590&akcja=artykul
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Nowa_wersja_Zasad_dokonywania_wyboru_projektow_w_ramach_POKL_28062013.aspx
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Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy 
wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowa-
nia aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone od 15 lipca 2013 r. w projektach 
realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Jednocześnie, zapis za-
warty w Podrozdz. 3.1.3.1 pkt 5 lit. a Wytycznych dotyczący obowiązku publikowania zapytania ofer-
towego na specjalnej stronie internetowej wchodzi w życie od dnia określonego w komunikacie Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego umieszczonym na stronie efs.gov.pl. Analogiczna sytuacja jest 
w przypadku obowiązku podania informacji o wyniku postępowania, o czym mowa w Podrozdz. 
3.1.3.1 pkt 10 Wytycznych. Ponadto, zapis zawarty w Podrozdz. 4.13 pkt 5 Wytycznych dotyczący 
limitu cross-financingu w ramach Poddziałania 9.1.1 wchodzi w życie po przyjęciu zmiany Szczegó-
łowego Opisu Priorytetów PO KL w tym zakresie. Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze na-
stępujących kwestii: 
 Podrozdział 3.1.3.1 pkt 5 lit. a i pkt 10 - wprowadzono obowiązek publikacji zapytania oferto-

wego na dedykowanej stronie internetowej. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców podczas wyboru wykonawcy wprowadzono obowiązek 
publikacji zapytania ofertowego oraz wyniku postępowania na ogólnodostępnej dedykowanej 
stronie internetowej od dnia określonego w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego w tej 
sprawie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem takiej strony. Jednocześnie w Wytycznych do-
puszczono możliwość wprowadzenia tej strony w życie w drodze komunikatu Ministra Rozwo-
ju Regionalnego tak, aby kolejna zmiana Wytycznych nie była konieczna w chwili, gdy strona 
internetowa, o której mowa wyżej, będzie przygotowana, 

 Podrozdział 3.2 pkt 8 - dodano zapis, że wydatki wykazane w końcowym wniosku o płatność 
złożonym po 30 stycznia 2016 r. są niekwalifikowalne, chyba że instytucja będąca stroną 
umowy wyrazi zgodę na kwalifikowanie wydatków ujętych we wniosku o płatność złożonym 
w terminie późniejszym. Ww. zapis ma umożliwić sprawne i terminowe przystąpienie do za-
mknięcia programu, 

 Podrozdział 4.13 pkt 5 - z uwagi na planowane wprowadzenie nowego typu projektów doty-
czących modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawo-
wych w ramach Poddziałania 9.1.1, przedmiotowe projekty zostały wyłączone spod limitów 
cross-financingu z uwagi na ich specyfikę. 

 Inne drobne zmiany (Podrozdział 3.1.3.1 pkt 5 lit. a, Podrozdział 4.5.2 pkt 2, Podrozdział 4.10 
pkt 1). 

Nowa wersja „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludz-
ki” dostępna jest na stronie ŚBRR – Biura PO KL w zakładce Strona główna / Zasady realizacji PO KL 
/ Dokumenty do pobrania ,a szczegółowe zestawienie uwag do nowej wersji dokumentu wraz 
z komentarzem IZ PO KL można pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 

* 
 

Ruszył „ES Fundusz” oferujący preferencyjne pożyczki dla podmiotów eko-
nomii społecznej 

 
Fundusz stanowi efekt pilotażowego projektu Programu Kapitał Ludzki, realizowanego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego i jest współfinansowany z EFS w ramach Działania 1.4 „Wsparcie 
inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Pożyczki mają wspierać rozwijanie 
działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej. 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjent Systemowy projektu realizowanego wspól-
nie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego wybrał w trybie 
ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA 
na Pośrednika Finansowego. Towarzystwo to prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla pod-
miotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl). Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organi-
zacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek 
na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost 
przychodów lub zatrudnienia. 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=176&subsub=0&menu=25&artykul=1589&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=176&subsub=0&menu=25&artykul=1589&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=176&subsub=0&menu=25&artykul=1589&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=176&subsub=0&menu=25&artykul=1589&akcja=artykul
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Zmienionawzmieniona_wersja_wytycznych_w_zakresie_kwalifikowania_wydatkow_w_ramach_POKL_0713.aspx
http://esfundusz.pl/
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  W ramach prowadzonego projektu na obszarze całego kraju udzielonych zostanie co najmniej 
251 preferencyjnych pożyczek (pomoc publiczna) na łączną kwotę 25 176 072 zł oraz świadczone będą 
usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów ekonomii społecznej. 
Środki są dystrybuowane w podziale na pięć makroregionów: 
 Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie –6 026 217,50 zł, 
 Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł, 
 Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 6 024 011,71 zł, 
 Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł, 
 Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł. 

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r. Szczegółowe 
informacje dot. zasad ich udzielania oraz warunków niezbędnych  do spełnienia w tym procesie zawie-
ra tabela zamieszczona na stronie internetowej: www.poklsbrr.pl w zakładce aktualności. 
 

* 
 

Wakacyjne konsultacje z doradcą zawodowym 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza uczniów, studentów i absolwentów na wakacyjne 
konsultacje z doradcą zawodowym, które ułatwią młodym ludziom: 

 zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego, 
 dokonanie trafnego wyboru zawodu, 
 przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, 
 poznanie zasad skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Podczas spotkań, zainteresowani będą mieli możliwość skorzystania z zasobów informacji przydatnych 
w procesie poszukiwania pracy oraz bezpłatnego wykonania profesjonalnych testów psychologicznych, 
dzięki którym określą swój potencjał intelektualny, osobowość oraz predyspozycje i zainteresowania 
zawodowe. Doradcy będą do dyspozycji  w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 8.00 – 15.00 lub 
w innym uzgodnionym wcześniej terminie. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontak-
tować się osobiście  telefonicznie lub drogą e – mailową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach 
(Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej, ul. Witosa 86, parter, 
pokój 13B, 25 – 561 Kielce, nr tel. 41 36 41 61, e – mail: ciz@wup.kielce.pl. 
 

* 
 

Świętokrzyskie śpiewanie i tańcowanie 
 

Korzenie – Ośrodek Kultury i Sztuki Tradycyjnej wspólnie z mieszkańcami wsi Ciekot i Schola-
steria (gm. Masłów) zaprasza na letnie spotkania poświęcone świętokrzyskim tradycjom muzycznym. 
Impreza odbędzie się w dniach 29 lipca – 2 sierpnia2013r. w woj. świętokrzyskim. Będzie to wspaniała 
okazja do poznania urokliwych miejsc i ich mieszkańców, a także niezwykle pięknej i bogatej tradycji 
regionu – przekazanej bezpośrednio. 
Spotkania taneczne i śpiewacze poprowadzą rdzenni mieszkańcy obu wsi. W zajęciach mogą uczestni-
czyć wszyscy, którzy lubią tańczyć i śpiewać. Impreza zakończy się tradycyjna potańcówką na dechach 
z Kapelą Ciekoty oczywiście w Ciekotach. Program spotkań przedstawia się następująco: 
 tradycyjne pieśni ”do kochania” (zalotne, miłosne), które poprowadzi: Stanisława Radek ze Scho-

lasterii - codziennie w godz.11.00 – 1300 na tarasie zbocza góry Dąbrówki, Schlasteria 73, (wstęp 
- 1h zajęć – 20 zł), 

 tańce – świętokrzyskie polki, oberki, walczyki, które poprowadzą: Iwona Furmańczyk, Zofia 
Kmieć, Roman Durlik oraz Grzegorz Michta z Ciekot – codziennie w godz.18.00 – 20.00 w izbie 
biesiadnej, Ciekoty 27, (wstęp - 1h zajęć – 20 zł), 

 2 sierpnia tradycyjna potańcówka na dechach z Kapelą Ciekoty – początek ogodz.19.00 w izbie 
biesiadnej, Ciekoty 27, (wstęp – 25 zł, warsztatowicze wstęp wolny). 

Szczegółowe informacje nt. spotkań dostępne są na stronie internetowej organizatora: 
www.fundacjakorzenie.eu a zgłoszeń należy dokonywać pod nr tel.0 – 662565217 lub poczta elektro-
niczną:fundacjakorzenie@wp.pl. 
 

http://www.poklsbrr.pl/
mailto:ciz@wup.kielce.pl
http://www.fundacjakorzenie.eu/
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18.00 – 19.00 Stowarzyszenie agroturystyczne – sposób na wspólne działanie! Dobre 

praktyki 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=arty
kul  
 

 

Dotacje na projekty z zakresu edukacji medialnej 
 

Fundacja Evens stawia sobie za cel pobudzenie działań w zakresie edukacji medialnej 
w Europie – głównie poprzez podniesienie krytycznej świadomości o i promowanie kreatyw-
ności medialnej, które przyczyniają się do ukształtowania świadomych, aktywnych i odpo-
wiedzialnych obywateli, dlatego Fundacja Evens pragnie wesprzeć finansowo wybrane pro-
jekty, które rozwijają kompetencje medialne mieszkańców EU. 

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

Zgłaszający powinni przesłać wniosek w formie opisu projektu (maksymalnie 4 stro-
ny, czcionka Times New Roman 11). Opis musi zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy, 
zgłaszanego projektu i wykorzystanej metodologii, dotychczasowych rezultatów oraz całko-
witego 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 
. Przeznaczone są na realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efek-

tywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .  

Konkurs „Polska dla Wszystkich Edycja 2013” 
 
Rusza kolejna Edycja Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszy projekt zrealizo-

wany w ramach ogólnokrajowej akcji organizowanej z inicjatywy koalicji Razem przeciwko antysemi-
tyzmowi  - „Polska dla wszystkich”. Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i insty-
tucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska 
jest idea Polski tolerancyjnej otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec 
ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, które nie były wcześniej prezentowane oraz zo-
stały przygotowane z myślą o ogólnokrajowej akcji „Polska dla wszystkich”, a które zostaną zrealizo-
wane lub zaprezentowane publicznie w dniu określonym w terminarzu konkursu. Projekty te należy 
zarejestrować na stronie www.polskadladlawszystkich.pl w terminie od 3 lipca br. do 15 października 
br. do godz. 24.00 włącznie, wysyłając ich dokumentację drogą elektroniczną na adres: polskadlaw-
szystkich@msz.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ministerstwo Spraw zagranicznych, Departa-
ment Afryki i Bliskiego wschodu – konkurs „Polska dla wszystkich, al. Szuch 23, 00 – 580 Warszawa. 
Projekty mogą mieć charakter szkolno – edukacyjny, dziennikarski, plastyczny, muzyczny, performa-
tywny, obywatelski i powinny być zrealizowane w formie prac pisemnych, utworów graficznych, mu-
zycznych, audio – wizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, heppeningów, spekta-
kli ulicznych lub w innych formach odpowiednich do tematyki konkursu. Informacja nt. rozstrzygnię-
cia konkursu  wraz z listą nagrodzonych autorów prac zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronie: www.polskadlawszystkich.pl. Autorom najlep-
szych prac zostaną przyznane nagrody w następujących kategoriach: 
 edukacja i dziennikarstwo – trzy równoważne nagrody w wys. po 5 000 zł każda, 
 sztuki audio – wizualnej – trzy równoważne nagrody po 5 000 zł każda. 

Oprócz nagród wymienionych w pkt. 1 i 2 Minister Spraw Zagranicznych może przyznać trzy jedno-
miesięczne staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla najlepszych projektów wykonanych przez 
studentów lub doktorantów. Łączna pula nagród wynosi 30 000 zł. Więcej informacji nt. konkursu , 
terminarz, regulamin oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie internetowej 
www.polskadlawszystkich.pl. 

 
* 

 

Konkurs na najlepsze programy stypendialne „Dobre stypendia 2013” 
 

Po raz czwarty fundacje, stowarzyszenia, samorządy, firmy i uczelnie mające siedzibę na tere-
nie Polski, mogą zgłaszać realizowane przez siebie programy stypendialne lub programy, w których 
realizacji współuczestniczą, do konkursu „Dobre stypendia 2013”. Organizatorem konkursu jest Fun-
dacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepiej prowadzonych programów stypendialnych i doce-
nienie ich znaczenia w ułatwieniu dostępu do kształcenia i rozwoju oraz promocję idei stypendiów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 września 2013 roku. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wrę-
czenie nagród laureatom i wyróżnionym nastąpi podczas organizowanej cyklicznie przez Fundację 
Dobra Sieć i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności konferencji o tematyce stypendialnej, która 
odbędzie się jesienią br. w Warszawie. Szczegółowe informacje nt. konkursu, regulamin oraz formu-
larz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.mojestypendium.pl, poniżej lub pod 
adresem: ds@mojestypendium.org. 
Dokumenty do pobrania: 
Regulamin Konkursu "Dobre Stypendia 2013" 
Formularz zgłoszeniowy Konkursu "Dobre Stypendia 2013" 
 

 
 

mailto:a.kopacz@bieliny.pl
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul
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://www.polskadladlawszystkich.pl/
mailto:polskadlawszystkich@msz.gov.pl
mailto:polskadlawszystkich@msz.gov.pl
http://www.polskadlawszystkich.pl/
http://www.polskadlawszystkich.pl/
http://www.mojestypendium.pl/
mailto:ds@mojestypendium.org
http://i.wp.pl/a/f/pdf/31583/regulamin_konkursu_dobre_stypendia.pdf
http://i.wp.pl/a/f/word/31496/formularz__zgloszenia_kds_2013.doc
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  IV otwarty konkurs na świadczenie pomocy pokrzywdzonym 
 

Minister Sprawiedliwości, jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem oraz Pomocy Penitencjarnej ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań świadczenia 
pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Oferty należy składać do 26 lipca 2013. 

Konkurs skierowany jest do podmiotów ze sfery pozarządowej, które po przeprowadzeniu 
postępowania i akceptacji ich oferty otrzymają dotacje na świadczenie pomocy pokrzywdzonym, na 
okres od 15 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku. Ponadto podmioty te będą miały obowiązek zrealizo-
wać minimum 5 z 9  wymienionych poniżej zadań, a najwyżej oceniane będą oferty  podmiotów, któ-
re możliwie kompleksowo świadczyć będą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zadania 
objęte konkursem dotyczą m.in. takich działań na rzecz pokrzywdzonych jak: organizowanie i finan-
sowanie pomocy prawnej, pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psycholo-
giczną, pokrywanie kosztów: świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, żywności lub bonów 
żywnościowych, przejazdów środkami komunikacji publicznej, kosztów związanych z edukacją ogól-
nokształcącą i zawodową, kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz fi-
nansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, dostosowanie lokalu miesz-
kalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem.  
Do chwili obecnej ogłoszono 3 konkursy ogólnopolskie, których wynikiem jest świadczenie w 2013 
roku przez 24 NGO’sy pomocy ofiarom przestępstw. Pomoc pokrzywdzonym nie jest jednak świad-
czona jednolicie na całym terytorium kraju, w związku z czym obecny konkurs ofert skierowany jest 
na pomoc w 17 miastach na terenie Polski w których taka forma wsparcia nie jest jeszcze dostępna, 
tj. w Ciechanowie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Legnicy, 
Olsztynie, Opolu, Pile, Poznaniu, Radomiu, Siedlcach, Słupsku, Tarnowie, Wrocławiu, Zamościu.  

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania, w tym ogłoszenie otwartego konkursu, zasady 
przeprowadzenia konkursu oraz świadczenia pomocy, a także załączniki i wzór umowy dostępne są 
na www.ms.gov.pl w zakładce ogłoszenia lub na http://bip.ms.gov.pl. 

 
* 

 

Konkurs „Dobre praktyki EFS 2013 
 
Konkurs „Dobre Praktyki EFS” przeznaczony jest dla beneficjentów realizujących projekty 

przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, a także dla 
Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. W imieniu Mini-
stra Rozwoju Regionalnego konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy 
Ośrodek EFS.  
Ideą konkursu jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyni-
ków oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. 

Prezentacja najlepszych projektów przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat pozy-
skiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku 
Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentu-
ją udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację 
nawet najtrudniejszych zadań. CPE zachęca do podzielenia się doświadczeniami i zaprezentowania 
projektów, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania. 
Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przesłać do dnia 16 września 2013 r. na 
adres: Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39 a, 02-672 War-
szawa z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2013”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w 
terminie do 15 listopada 2013 r., a laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane 
tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka” podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Warszawie. 
Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Pol-
sce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe 
studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europej-
skiego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują 

http://www.ms.gov.pl/
http://bip.ms.gov.pl/
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 się w Regulaminie, są również zamieszczone na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl. Na 
potrzeby konkursu działa również skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania 
związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dokumenty do pobrania: 
List Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej 
Regulamin konkursu 
Załącznik nr 1a do regulaminu 
Załącznik nr 1b do regulaminu 
Załącznik nr 2 do regulaminu  
Załącznik nr 3 do regulaminu 
 

* 
 

Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
 

W dniu 4 lipca 2013 r. Zarządzeniem Nr 242/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. Prezydent Miasta 
Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta zleconych 
przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs dot. następującego zadania: 
 prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz organizacja masowych imprez rekreacyjno-

sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży: 
o różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniające plenerowe zaję-

cia propagujące ruch na powietrzu /min. 70 osób/, 
o turnieje, zawody sportowe, gry i zabawy organizowane na obiektach sportowych oraz 

na obiektach rekreacyjno-sportowych /min. 40 osób/. 
Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą 
pocztową na ten sam adres w terminie do 25 lipca 2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej urzędu Konkurs, tam też jest dostępne w/w zarządzenie i wzór oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

http://www.roefs.pl/
mailto:dobrepraktyki@cpe.gov.pl
http://www.efs.gov.pl/Documents/list_minister.pdf
http://www.efs.gov.pl/Documents/ostateczny_regulamin_dobre_praktyki_2013.pdf
http://www.efs.gov.pl/Documents/zgloszenie_sciezka_1.rtf
http://www.efs.gov.pl/Documents/zgloszenie_sciezka_2.rtf
http://www.efs.gov.pl/Documents/formularz_opisu_projektu.rtf
http://www.efs.gov.pl/Documents/Kopia%20formularz_3_opinia_IP_IP2_OST.xls
http://www.bip.kielce.eu/c/portal/layout?p_l_id=23784&p_p_id=Portlet_Content_Details_WAR_editorcmwebportlet_INSTANCE_BAkP&p_p_action=0&_Portlet_Content_Details_WAR_editorcmwebportlet_INSTANCE_BAkP_contentOid=ZW93dn4xZTJlNGFjOC0zYmY4LTEyOTQtODQyZC04MzkxYzg4NDZhNGZ%2BcGx%2BMS4x#p_Portlet_Content_Details_WAR_editorcmwebportlet_INSTANCE_BAkP
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
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