
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Zmiany w Programie 
Kapitał Ludzki. 

2. Szkolenie „Procedury 
aplikowania i zawiera-
nia umów w EFS”. 

3. Kampania Lodołamacze 
2013. 

4. Szkolenie ”Spółdzielnia 
socjalna krok po kroku”. 

5. Konkurs: Ekobiuro. 
6. „Dzień Ceramika”. 
7. Bajkowe wakacje w Eu-

ropejskim Centrum Baj-
ki. 

8. Świętokrzyska nagroda 
kultury. 
 

1. Otwarty konkurs ofert 
„MALUCH 2013 – edycja 
2”. 

2. Nabór wniosków nr 
1/2013/EFI w ramach 
Europejskiego Funduszu 
na rzecz Integracji Oby-
wateli Państw Trzecich 
Program 2013. 

Zmiany w Programie Kapitał Ludzki 
 
18 lipca 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą 

zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki. Decyzja Komisji zamy-
ka rozpoczęty w grudniu 2012 r. proces zmiany programu, w ramach któ-
rego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami oraz 
wprowadzono modyfikacje zakresu wsparcia edukacji przedszkolnej w 
Priorytecie IX. 

W wyniku dokonanych przesunięć finansowych z komponentu cen-
tralnego na poziom regionalny zostały realokowane środki w wysokości 
ok. 131,8 mln euro. 

1. wspieranie aktywności zawodowej osób młodych (poniżej 30 roku 
życia) oraz osób po 50 roku życia, a także wsparcie przedsiębior-
czości i samozatrudnienia w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich. Na realizację wyżej wymienio-
nych działań zostanie przeznaczona kwota w wysokości 50 494 
672 euro;  

2. wspieranie młodych osób niepełnosprawnych (w wieku 15-30 lat) 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu  VII 
PO KL Promocja integracji społecznej. Na realizację ww. działań zo-
stanie przeznaczona kwota w wysokości 18 205 576 euro; 

3. zwiększenie intensywności wsparcia dla osób tracących pracę z 
przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ramach Priorytetu VIII 
PO KL Regionalne kadry gospodarki. Na realizację wyżej wymie-
nionych działań zostanie przeznaczona kwota w wysokości 7 595 
161 euro;   

4. wsparcie edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów, a także usprawnienie funkcjonowania szkolnictwa 
zawodowego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach. Na realizację ww. działań zostanie prze-
znaczona kwota w wysokości 55 563 232 euro, w tym ponad 50 
mln euro na wsparcie modernizacji oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych.  

Dokonane zmiany pozostają bez uszczerbku dla celów założonych do 
osiągnięcia w Priorytetach PO KL komponentu centralnego, z których do-
konywane są przesunięcia środków. 

Zakres zmian dokonanych w Programie obejmuje również wprowa-
dzenie nowego typu operacji ukierunkowanego na realizację programów 
zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na ob-
szarach o najwyższym zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Powyższy typ 
operacji obejmuje dotychczasowe działania realizowane w ramach PO KL 
ukierunkowane na tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz 
innych form edukacji przedszkolnej, a także nowy typ interwencji obejmu-
jący modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian 
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został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL 
na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd wojewódz-
twa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarzą-
dowych. 

 
* 
 

Szkolenie „Procedury aplikowania i zawierania umów w EFS” 
 
W dniach 7 - 8 sierpnia 2013 r. w godz. 9.00 - 16.00 w Centrum Komputerowym Zeto S.A. w 

Kielcach przy ul. Śniadeckich 31 (sala szkoleniowa nr 3 na parterze budynku) odbędzie się szkolenie 
pn. „Procedury aplikowania i zawierania umów w EFS” organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS. 
Poprowadzi je Martyna Jabłońska – trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach. Szkole-
nie skierowane jest do przedstawicieli instytucji, które są zainteresowane realizacją projektów finan-
sowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze względu na tematykę szkolenia oraz obecną 
sytuację w PO KL w naszym województwie, w przypadku dużego zainteresowania uczestników na 
szkolenie w pierwszej kolejności przyjęte zostaną osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia 
Ośrodka, reprezentujące organizacje pozarządowe oraz lokalne grupy działania. 
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 
 dokumenty i wytyczne, związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu, 
 zasady pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych w wersji 8.6., 
 charakterystyka poszczególnych części wniosku o dofinansowanie projektu: diagnozy proble-

mu, celów projektu, grupy docelowej, zadań, konstrukcji budżetu i harmonogramu, 
 zasady przygotowania opisu projektu, 
 zasady pracy Komisji Oceny Projektów, kryteria oceny projektu, 
 procedura odwoławcza w POKL, 
 umowa o dofinansowanie projektu, zasady przygotowywania załączników do umowy. 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdujące-
go się poniżej. 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. Za-
równo osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jak i osoby niezakwalifikowane zostaną poin-
formowane o tym fakcie telefonicznie przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS najpóźniej na 
kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 
Formularz zgłoszeniowy 
 

* 
 

Kampania Lodołamacze 2013 
 

Konkurs organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest VIII edycja. 
Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach: 

 przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnospraw-
nych, 

 integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym, 

 promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą 
na problemy osób niepełnosprawnych, 

 zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia 
standardu już istniejących stanowisk. 

 
 
 
 
 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/procedury-aplikowania-i-zawierania-umow-w-efs-07-0808201/
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 Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie 
niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyło-
nią finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Central-
nego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2013. 

 wzmacniania spójności systemów wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym oraz zacieśniania partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia oraz organizacjami III sektora, 

 stałego monitorowania i analizowania skuteczności rozwiązań prawnych ustawy o zatrudnie-
niu socjalnym, a także ich korelacji z innymi aktami prawnymi na obszarze pomocy społecznej, 
promocji zatrudnienia, spółdzielczości socjalnej i działalności pożytku publicznego, 

 promowania dobrych praktyk lokalnej współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu oraz zintegrowanego wspierania idei spójności i integracji społecznej, 

 prezentowania ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego stanowisk, wniosków i postulatów 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych w obszarze rozwoju usług reintegracji 
społecznej i zawodowej. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne 
Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych. 
Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła 
wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2013. 

Konkurs odbywa się w kategoriach: 
 Pracodawca Nieprzedsiębiorca - niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, 

organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej, 
 Zakład Pracy Chronionej - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz za-

kłady aktywności zawodowej, 
 Otwarty Rynek Pracy - przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzysze-

nia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębior-
cy.  

Więcej informacji, regulamin konkurs oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie in-
ternetowej www.lodolamacze.info.pl  

Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca 2013 r. 
 

* 
 

Szkolenie ”Spółdzielnia socjalna krok po kroku” 
 

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie organizuje w dniach 23 – 
24 sierpnia br. w godz. 10.00 – 15 00 oraz w dniach 27 – 28 sierpnia br. w godz. 15.00 – 20.00 bez-
płatne szkolenie pn. .”Spółdzielnia socjalna krok po kroku”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szko-
leniowo Doradczym LOWES we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12 i jest skierowane do osób bez-
robotnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności w obszarze ekonomii społecznej oraz przed-
stawicieli podmiotów ekonomii społecznej z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Szkole-
nie organizowane jest w ramach projektu "Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we 
Włoszczowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Zainteresowani mogą kierować zgłoszenia drogą elektroniczną za pomocą formularza online 
zamieszczonego na stronie: oweswloszczowa.eu, mailowo: lowes@oweswloszczowa.eu lub telefo-
nicznie pod nr tel. 731 - 721 – 329 do dnia 20 sierpnia 2013 roku. Uczestnicy otrzymają materiały 
szkoleniowe, wyżywienie oraz certyfikat ukończenia szkolenia. 
Więcej informacji można uzyskać pod w/w nr tel. lub na stronie internetowej Centrum Szkoleniowo 
Doradczego Lowes. 
 

* 
 
 
 

http://www.lodolamacze.info.pl/
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  Konkurs: Ekobiuro 
 

Trwa 4. edycja ogólnopolskiego konkursu "Ekobiuro" skierowana do pracowników organizacji 
pozarządowych, firm i instytucji publicznych zainteresowanych wdrażaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju w swoim miejscu pracy. Nagroda główna: wyjazd integracyjny dla pracowników. 

Aby wziąć udział w konkursie należy do końca sierpnia 2013 roku wypełnić formularz online 
oraz przesłać na adres Fundacji Aeris Futuro potwierdzenie udziału i relację z działań. 
Organizatorzy konkursu zapewniają także wsparcie merytoryczne dotyczące zrównoważonego rozwo-
ju, zeroemisyjności i offsetowania działalności. Oferta bezpłatnych konsultacji i warsztatów Fundacji 
służy dostarczeniu jednostkom informacji i narzędzi organizowania wydarzeń jako zielonych – nie-
szkodliwych dla środowiska. 

Przykłady skutecznej edukacji ekologicznej, a także sposoby na gospodarkę, zarządzanie ener-
gią elektryczną i cieplną, wodą, transportem i materiałami eksploatacyjnymi można znaleźć w publika-
cji „Jak organizować wydarzenie w Zielonym Standardzie?“. 
Konkurs Ekobiuro jest elementem programu Zielone Wydarzenia realizowanym przez Fundację Aeris 
Futuro w oparciu o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. 
 
Więcej informacji: www.zielonewydarzenia.pl 

 
* 

 

„Dzień Ceramika” 
 
Dnia 4 sierpnia 2013 r na stadionie miejskim w Ćmielowie, słynącym z produkcji porcelany od-

będzie się jak co roku „ Dzień Ceramika” - święto ceramików przybliżające tradycje garncarskie i cera-
miczne. Organizatorem imprezy jest Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie w partnerstwie z 
Miejskim Klubem Sportowym „ ŚWIT” w Ćmielowie .Projekt zostanie sfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 4.1 „ Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju”. 

Impreza rozpocznie się o godz. 16.00. Podczas uroczystości będzie można wziąć udział w warsz-
tatach garncarskim i ceramicznym. Dla najmłodszych przygotowano natomiast program artystyczny „ 
Rubinowy Książe”, zabawę na urządzeniach dmuchanych, artystyczne malowanie twarzy oraz „ Wyczy-
ny klauna i dziewczyny”. Program uświetni występ Kabaretu Czwarta Fala i Koncert gwiazdy lat 80 – 
tych, Majki Jeżowskiej. Imprezę zakończy zabawa taneczna z zespołem System Band. Organizatorzy 
oraz Sponsorzy (Polskie Fabryki Porcelany „ Ćmielów” i „ Chodzież”, Komisja Zakładowa NSZZ „ Soli-
darność” oraz Związki Zawodowe Pracowników Zakładów Porcelany „ Ćmielów” Sp.  z o.o.) zapraszają 
do wspólnej zabawy. 

 

* 
 

Bajkowe wakacje w Europejskim Centrum Bajki 
 

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w lipcu i sierpniu 2013 r. zapra-
sza na „Bajkowe wakacje”. Program wakacji obejmuje m.in.: lekcje gry na instrumentach, warsztaty 
plastyczne, teatralne, gry i zabawy planszowe oraz wspólne podróżowanie z Koziołkiem Matołkiem po 
Europie. Poniżej zamieszczony jest plan tych spotkań. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. 
 Poniedziałki 

 godz. 10.00-14.00 Podchody połączone z budowaniem osady wikingów (zajęcia odbywają 
się tylko przy dobrej pogodzie, Zewnętrzny Sensoryczny Ogród) 

 godz. 10.00-14.00 Lekcje gry na instrumentach muzycznych, Poznaj instrumenty muzycz-
ne(Sala Teatralna ECB) 

 godz. 14.00-16.00 Kino „Szkatułka” dla najmłodszych i nie tylko – Bajki i nie tylko (Kino w 
ECB) 

 
 

http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/PORADNIK_calosc_internet_20_09.pdf
http://www.zielonewydarzenia.pl/
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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 .  

 Wtorki 
 godz. 10.00-11.00 Korzystaj z Internetu – warsztaty w pracowni Multimedialnej dla senio-

rów i nie tylko (Księgarnia w ECB) 
 godz. 10.00-12.00 Dzień z grami wielkoformatowymi (Sale Warsztatowe w ECB) 
 godz. 14.00-16.00 Kino „Szkatułka” dla najmłodszych i nie tylko – Bajki nie tylko (Kino w 

ECB) 
 godz. 17.00-19.00 Warsztaty plastyczne (Sala Warsztatowa ECB) 

 Środy 
 godz. 10.00-12.00 Lekcje gry na instrumentach muzycznych (Sala Teatralna ECB) 
 godz. 10.00-12.00 Kino „Szkatułka” dla najmłodszych i nie tylko – Bajki i nie tylko (Kino w 

ECB) 
 godz. 12.00-14.00 Warsztaty „Tworzenie własnej gry planszowej lub wielkoformato-

wej”(Sale Warsztatowe w ECB) 
 godz. 17.00-18.00 Zespół Pacanowianie- (Sala Warsztatowa ECB) 

 Czwartki 
 godz. 10.00-11.00 Korzystaj z Internetu – warsztaty w Pracowni Multimedialnej dla senio-

rów i nie tylko (Biblioteka w ECB) 
 godz. 10.00-14.00 „Podróże po Europie”- warsztaty, projekcje filmowe i zabawy poświę-

cone kulturze krajów Europejskich (co tydzień inny kraj) 
 godz. 12.00-14.00 Kino tematyczne (podróże po Europie) 
 godz. 14.00-16.00 „Śpiewać każdy może”, karaoke dla wszystkich (Sala kinowa) 
 godz. 17.00-19.00 Warsztaty plastyczne (Sala Warsztatowa ECB) 

 Piątki 
 godz. 10.00-12.00 Lekcje gry na instrumentach muzycznych (Sala Teatralna ECB) 
 godz. 12.00-14.00 Dzień z grami stolikowymi (Sala Warsztatowa w ECB) 
 godz. 17.00-19.00 Piątek z dobrym kinem – kultowe produkcje światowego kina (Kino w 

ECB) 
 godz. 17.00-18.00 Zespół Pacanowianie - (Sala Warsztatowa ECB) 

Więcej informacji dot. wakacji znajduje się na stronie internetowej: www.stolica-bajek.pl 
 

* 
 

Świętokrzyska nagroda kultury 
 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego informuje, że do 10 września 2013 roku (decyduje data wpływu) przyj-
mowane będą wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w kategorii indywidualnej i 
zespołowej.  

Nagroda ustanowiona przez Zarząd Województwa jest przyznawana za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Szczegółowe warunki przyznawania nagrody określa Uchwała Nr 1129/08 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27  sierpnia 2008 roku. 

Uprawnionymi do składania wniosków są  instytucje kultury, szkoły, jednostki samorządu te-
rytorialnego, związki  lub stowarzyszenia zawodowe , twórcze i kulturalne, fundacje i przedstawiciele 
środowisk twórczych. 

Wnioski należy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 25-
516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3. 
 
Uchwała nr 1129/08 
Formularz wniosku 

 
 

 
 
 

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.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/zapisz/137-uchwala-nr-112908-zarzadu-wojewodztwa/19/36394
http://www.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/zapisz/138-formularz-wniosku/19/36394
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Otwarty konkurs ofert „MALUCH 2013 – edycja 2” 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resor-
towego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej 
„Programem” - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”. Program MALUCH realizowany jest  w 2013 r. w 
dwóch edycjach. Poniższe informacje dot. 2 edycji programu. 

W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji ce-
lowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na: 
 zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utwo-

rzonych w 2013 r., 
 organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu 

ich funkcjonowania. 
O dotacje mogą się ubiegać: 
 osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pra-
cę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów 
do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Z dotacji nie mogą skorzystać: 
 jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego 

będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego, 
 instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane 

lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1”. 
Na drugą edycję Programu MPiPS przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej 
zwiększenia. Oferty w formie pisemnej należy złożyć do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i na adres e-
mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Termin ich składania upływa 8 sierpnia 2013 r. Wyniki 
konkursu zostaną podane w terminie do 12 września 2013 r. do publicznej wiadomości poprzez za-
mieszczenia na: 
 stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ 
 stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ 

Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r. Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjono-
wania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców. Szczegółowe zasady konkursu zawiera 
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 –edycja 2” zamieszczony na stronie internetowej 
www.m.pips.gov.pl, tam też oraz poniżej znajdują się niezbędne dokumenty do pobrania. 

 
Pliki do pobrania 
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - strona tytu-
łowa  
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”    
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2”   
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” - załącznik 1A Oferta część A  
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 2 Sprawozdanie z realizacji  
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” - załącznik 1B Oferta część B  
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 3 Sprawozdanie z trwałości   
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 4 Zalecenia do porozumienia  
Regulamin konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 5 Kody gmin wg GUS  (317.5 KB)  

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.m.pips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m1.MALUCH%202013e2%20%20Program%20na%20www%20str-tytulowa.pdf.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m1.MALUCH%202013e2%20%20Program%20na%20www%20str-tytulowa.pdf.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m2.MALUCH%202013e2%20%20Program%20na%20www%20s1-8.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m3MALUCH%202013e2%20%20Regulamin%20konkursu.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m4MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%201A%20Oferta%20-%20czesc%20A%202013-07-19.xls
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m5MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%202%20Sprawozdanie%20z%20realizacji.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m6MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%201B%20Oferta%20-%20czesc%20B.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m7MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%203%20Sprawozdanie%20z%20trwalosci.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m8MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%204%20Zalecenia%20do%20porozumienia.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m9MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%205%20Kody%20gmin%20wg%20GUS.xls
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m10MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%206%20Adresy%20e-mail%20urzedow%20wojewodzkich.doc
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m10MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%206%20Adresy%20e-mail%20urzedow%20wojewodzkich.doc
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 Regulamin konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 5 Kody gmin wg GUS   

Regulamin konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 6 Adresy e-mail urzędów wojewódzkich   
 

* 
 

Nabór wniosków nr 1/2013/EFI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inte-
gracji Obywateli Państw Trzecich 

Program 2013 

 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

mających na celu wspieranie działań w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywa-
teli Państw Trzecich. 

Ze środków Funduszu na rok 2013 finansowane mogą być projekty w ramach następujących 
działań: 
● działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania 
na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota 
dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi 19 915 878,87 PLN. 
● badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce. Na dzień ogłoszenia 
konkursu całkowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi 347 698,39 PLN. 
● działania monitorujące i ewaluacyjne. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota dofinanso-
wania dostępna z Programu 2013 wynosi 213 335,00 PLN. 
● działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce. Na dzień ogłoszenia konkursu cał-
kowita kwota dofinansowania dostępna z Programu 2013 wynosi 1 211 665,82 PLN. 
● współpraca międzynarodowa. Na dzień ogłoszenia konkursu całkowita kwota dofinansowania 
dostępna z Programu 2013 wynosi 344 201,73 PLN. 

Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych. 
W przypadku organizacji pozarządowych współfinansowanie może zostać zwiększone o 10% po-
chodzące ze środków budżetu państwa. 

Ostateczna kwota dostępnego dofinansowania zostanie ustalona według następującej zasady: 
wyrażona w złotych polskich kwota dofinansowania dla działania wskazana w Programie Rocznym 
EFI 2013 w EUR przeliczona na PLN po  kursie Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego 
dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonywania obliczenia pomniej-
szona o wartość dofinansowania z Programu Rocznego 2013 EFI dla projektów wieloletnich w ra-
mach danego działania. 

 
Więcej na http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180  

 
 

* 
 
 
 
 

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.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m9MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%205%20Kody%20gmin%20wg%20GUS.xls
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5538/6308/1/m10MALUCH%202013e2%20Regulamin%20-%20zalacznik%206%20Adresy%20e-mail%20urzedow%20wojewodzkich.doc
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=29&params%5bcategory_id%5d=180
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/

