
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Bezpłatne szkolenia i 
usługi prawne, księgo-
we marketingowe i do-
radztwo biznesowe. 

2. Projekt „Młodzież ma 
wpływ”. 

3. Europejskie Dni Dzie-
dzictwa w Świętokrzy-
skim. 

4. Rejs repliką XIX – 
wiecznego Pływającego 
Młynu Wodnego. 
 

1. Dobre praktyki 2013. 
2. „Zrób REConesans”. 
3. Regionalna Nagroda 

Ekologiczna – Bartki 
Świętokrzyskie. 

Bezpłatne szkolenia i usługi prawne, księgowe mar-
ketingowe i doradztwo biznesowe 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opatowie prowadzi re-

krutację podmiotów ekonomii społecznej do uczestnictwa w bezpłatnych 
szkoleniach i usługach prawnych, księgowych, marketingowych i doradz-
twie biznesowym, które realizowane są w ramach projektu „Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej na obszarze subregionu południowo – 
wschodniego woj. świętokrzyskiego”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach. 

Działania te skierowane są do podmiotów, które prowadzą działal-
ność nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego, działalność gospo-
darczą lub działalność oświatową na terenie powiatów opatowskiego, 
sandomierskiego lub staszowskiego woj. świętokrzyskiego. Zalicza się do 
nich: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i 
niewidomych, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz organizacje pozarządo-
we. Szkolenia proponowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
obejmują następującą tematykę: 
 „Prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej, uwarun-

kowania prawne”, 
 „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych 

podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych”, 
 „Zarządzanie organizacją, 
 „Strategia rozwoju przedsiębiorstwa społecznego, biznesplan”, 
 „Zarządzanie sprzedażą i marketingiem”, 
 „Źródła finansowania działalności gospodarczej m.in. pożyczek w 

ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 
 „Zamówienia publiczne”, 
 „Księgowość i rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej”, 
 „Zarządzanie rozwojem pracowników w podmiotach ekonomii spo-

łecznej, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, uwarunkowania po-
trzeb kobiet i mężczyzn”, 

 „ZUS i kadry w podmiotach ekonomii społecznej”, 
 „Pomoc publiczna”. 
Zainteresowani mogą także skorzystać z wymienionych poniżej usług 

prawnych, które również oferuje ośrodek. Do usług tych należą: 
 Usługi prawne – w ramach których można otrzymać porady z zakre-

su prowadzenia działalności gospodarczej przez PES, pomoc prawną 
przy postępowaniu rejestracyjnym (aktualizacji wpisów w KRS), 
opracowanie lub opiniowanie wniosku o status organizacji pożytku 
publicznego dla PES, przygotowania ofert przetargowych, zapytań 
ofertowych, ubiegania się o pozwolenia dla PES, porad prawnych w 
zakresie działania PES, 
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 usługi księgowe – które obejmować mogą ustalenie polityki rachunkowości w PES, weryfikację 
prowadzonej dokumentacji księgowej w PES, pomoc w przygotowaniu pism, wniosków i wyja-
śnień do Urzędu Skarbowego, ZUS, JST itp., pomoc w rozliczeniach podatkowych (PIT, VAT, CIT, 
podatek od nieruchomości, inne opłaty i podatki) i w rozliczeniach ubezpieczonych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ZUS, 

 usługi marketingowe – polegające na doradztwie marketingowym, 
 doradztwo biznesowe – w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania 

np. w postaci preferencyjnych pożyczek w ramach Działania 1.4 POKL, pomoc w przygotowa-
niu biznes planu i analizy finansowej, planowania strategicznego i organizacyjnego, zarządza-
nia zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, kontroli kosztów i innych zagadnień finanso-
wych, planowania i organizacji pracy, efektywności zarządzania. 

Szerszych informacji dot. szczegółów proponowanego wsparcia udziela Punkt Informacyjno – Do-
radczy w Opatowie, ul. T. Kościuszki 10, tel. 15 832 04 68 lub 501 837 675. 
 

* 
 

Projekt „Młodzież ma wpływ” 
 

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelu uczestnictwa mło-
dzieży w procesach podejmowania decyzji dot. szkoły i społeczności lokalnej. Uczestniczy w nim 6 
ambitnych gmin z płd. – wsch. Polski: Adamów, Głogów Małopolski, Józefów nad Wisłą, Stąporków, 
Starachowice i Wąchock. Koordynatorem projektu jest Fundacja Civis Polonus we współpracy z fun-
dacją Pole Dialogu korzystające z inspiracji i doradztwa Centre for Lifelong Learning and Community 
Engagement (CLLCE) Goldsmiths College University of London. Kwota dofinansowanie wynosi 
540 000 zł. 
Założeniem pomysłodawców jest: 
 podjęcie szerokiej debaty o potrzebie edukacji obywatelskiej, koncentrującej się jak wspo-

mniano wcześniej na włączaniu młodzieży w procesy podejmowania decyzji w szkole i gminie, 
poprzez serię artykułów, stronę www, konferencje i publikacje, 

 opracowanie modelu aktywizacji obywatelskiej młodzieży (zestaw praktycznych wskazówek 
do codziennej pracy z młodzieżą w szkole i w gminie) oraz wdrożenie do w sześciu społeczno-
ściach lokalnych (gminach z województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego), 

 upowszechnianie wypracowanego modelu wśród władz 2000 samorządów gminnych i 50 spe-
cjalistów działających w ramach sieci konsultantów w zakresie edukacji obywatelskiej, pra-
cowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i nauczycieli 

Do chwili obecnej odbyły się następujące wydarzenia w projekcie: 
 wizyta studyjna w Londynie – 21 – 25 .01.2013 r., 
 konferencja inaugurująca projekt – 15.03. 2013 r., 
 szkolenie dla opiekunek wspierających gminne zespoły projektowe 16.05 2013 r., 
 szkolenie wprowadzające dla gminnych zespołów projektowych – 17 – 19 .05.2013 r. 

Na jesień br. zaplanowane są działania partycypacyjne w poszczególnych gminach odbywające się w 
scisłej współpracy z opiekunkami gmin, oraz następujące wydarzenia: 
 szkolenie ewaluacyjne dla gminnych zespołów projektowych – 3 – 4.10.2013 r., 
 wizyta studyjna partnerów z Wielkiej Brytanii w Polsce – 23 – 27.10.2013 r., 
 konferencja podsumowująca projekt – 07.03.2014 r., 
 szkolenie dla trenerów – 20 – 22.03 2014 r. 

Więcej informacji dla zainteresowanych projektem można znaleźć na stronie: 
www.mlodziezmawplyw.org.pl lub poprzez kontakt z koordynatorką projektu: Karolina Wysocka, tel. 
607 046 535, e – mail: karolina.wysocka@civispolonus.org.pl. 

 
* 

 

http://www.mlodziezmawplyw.org.pl/
mailto:karolina.wysocka@civispolonus.org.pl
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Europejskie Dni Dziedzictwa w Świętokrzyskim 
 

Europejskie Dni Dziedzictwa, są największym w Europie przedsięwzięciem promującym 
dziedzictwo kulturowe w ramach, których odbywają się dni otwarte w obiektach zabytkowych, tema-
tyczne wystawy w muzeach, instytucjach kultury i bibliotekach, sesje popularnonaukowe, spotkania 
z twórcami oraz pikniki historyczne i festyny. Tegoroczne EDD odbędą się podczas dwóch wrześnio-
wych weekendów: 7 – 8 oraz 15 – 16 września br. pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”. Uro-
czysta inauguracja w/w dni nastąpi dnia 7 września 2013 r na Ziemi Świętokrzyskiej w Opactwie 
Cysterskim w Wąchocku. Temat EDD pozwoli przywołać w pamięci i uhonorować wydarzenia zwią-
zane ze 150 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego w naszym regionie, będzie ponadto nawią-
zywał do wszystkich aspektów polskiej państwowości w wymiarze terytorialnym i symbolicznym 
także w literaturze, sztuce, poezji. 

Podczas w/w wrześniowych weekendów zainteresowani będą mogli zwiedzić zabytkowe 
obiekty oraz świętokrzyskie muzea i inne instytucje kultury. Instytucje te niejednokrotnie wzbogacą 
swoją ofertę o  dodatkowe, ciekawe wydarzenia i atrakcje. W wielu z nich odbywać się będą zajęcia 
praktyczne dla zwiedzających np.: 
 pokaz toczenia na kole garncarskim w Ośrodku Tradycji i Garncarstwa w Chałupkach, 
 warsztaty rodzinne połączone ze składaniem cegiełek i budowaniem Pałacu w Muzeum Naro-

dowym w Kielcach 
Podczas EDD zaplanowano liczne imprezy plenerowe m.in.: 
 Rajd Świętokrzyski Szlakiem Paproci (15 września), którego uczestnicy odkrywać będą ta-

jemnice przyrody Gór Świętokrzyskich, 
 Kielecki Rajd Geologiczny (7 września) trasą kieleckich stanowisk geologicznych, 
 wycieczka śladami zespołów dworsko-pałacowych powiatu ostrowieckiego (14 września), 
 „Piknik historyczny”  w Nowym Korczynie (15 września), któremu towarzyszyć będzie m.in. 

wystawa regionalnych artystów, głośne czytanie poezji oraz konkurs kulinarny „Dawniejsze 
jadło”. 

Wiele wydarzeń odbywających się w ramach EDD nawiązywać będzie do obchodów rocznicy Po-
wstania Styczniowego Należą do nich m.in. zaplanowane na dzień 7 września br.: 

 wieczornica - w Teatrze Żeromskiego w Kielcach, upamiętniająca wydarzenia sprzed 150 lat, 
 prelekcja - w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach oraz jej filii w Jędrzejo-

wie, poświęcona wydarzeniom powstańczym w regionie. 
Organizatorzy EDD zachęcają do zwrócenia uwagi na Małogoszcz - wyjątkową miejscowość w powie-
cie jędrzejowskim, która do podręczników historii trafiła za sprawą krwawej bitwy stoczonej tam 24 
lutego 1863 r., a dzieje rannego podczas bitwy powstańca stały się tematem opowiadania Stefana 
Żeromskiego „Wierna rzeka”. Zapraszają do odwiedzenia muzeów, odkrywania na nowo zabytków, 
miejsc pamięci związanych z wydarzeniami historycznymi, których nie brakuje na Ziemi Świętokrzy-
skiej. Poniżej znajduje się program inauguracji EDD. Dodatkowo wydany został specjalny Informator 
EDD 2013 w województwie świętokrzyskim będącym niezwykle cennym przewodnikiem po najważ-
niejszych miejscach regionu. Oprócz programu imprezy, w w/w podręczniku znajdą się fotografie 
oraz dane adresowe organizatorów przedsięwzięć. Patronat honorowy nad wydarzeniami EDD obję-
li: Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk i Marszałek Adam 
Jarubas. 
 
Program inauguracji EDD – 7 września, Wąchock 
 godz. 12.00 – Msza święta, 
 godz. 13.00 – uroczyste otwarcie EDD 2013, 
 godz. 13.30 – wykład prof. Ewy Łużynieckiej połączony z oprowadzaniem po opactwie cyster-

sów w Wąchocku, 
 godz. 14.15; 15.15; 16.15 – zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ojców Cystersów i opactwa 

łącznie z klauzurą (także w niedzielę 8 września), 
 godz. 14.30 – rekonstrukcje historyczne, m.in. obozowisko łowców z epoki kamienia Rezerwa-
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 godz. 14.30 – rekonstrukcje historyczne, m.in. obozowisko łowców z epoki kamienia Rezerwatu 

Archeologicznego „Rydno”, pokaz rycerski Chorągwi Ziemi Sandomierskiej oraz oddziałów po-
wstańczych 1863 – Żuawi  Śmierci, rekonstrukcja obozu powstańczego M. Langiewicza w Wą-
chocku, 

 godz. 15.20 – festyn - wystawa rękodzieła, 
 godz. 17.00 – koncert „Każdemu marzy się wolność” w 150. rocznicę Powstania Styczniowego w 

wykonaniu Wiesława Ochmana, Dominika Sutowicza i Jerzego Zelnika. 
 
Wydarzenia towarzyszące:  
 wycieczka autokarowa do Ekomuzeum w Starachowicach, 
 zwiedzanie kościołów drewnianych w Ratajach i Parszowie, 
 questing - gra terenowa pod hasłem „Szlakiem Langiewicza i Ponurego”, 
 warsztaty, spotkanie autorskie oraz wystawa okolicznościowa. 

 
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.wachock.pl, www.edd.nid.pl. 
 

* 
 

Rejs repliką XIX – wiecznego Pływającego Młynu Wodnego 
 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarnii, Klub Wodniacki KON – TIKI w Pińczowie oraz Ośrodek Kul-
turalno – Historyczny (Pałac Wielopolskich w Chroborzu) organizują rejs repliką XIX – wiecznego Pły-
wającego Młynu Wodnego z Nowego Korczyna do Gdańska. Patronat nad przedsięwzięciem objęli eu-
roposeł Czesław Siekierski oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

Długość rejsu wynosi 760 km. Rejs będzie obsługiwany przez czteroosobową załogę złożoną z 
członków Klubu Wodniackiego Kon Tiki. Organizatorzy rejsu chcą ożywić czas i mało znaną tradycję, 
kiedy to Młyny Wodne pływały po Nidzie i Wiśle dobijając do brzegu i świadcząc młynarskie usługi. 
Na platformie pływającej (o wymiarach 8 m x 6 m), wykonanej według ówczesnych projektów przez 
członków Klubu Wodniackiego Kon-Tiki w Pińczowie,  znajdują się żarna napędzane wodnym kołem.  
Dnia 17 sierpnia br. w Nowym Korczynie nastąpi wodowanie Młyna i pokazowe mielenie zboża na 
chleb dożynkowy, który dzielony będzie następnego dnia na dożynkach w gminie Nowy Korczyn. 18 
sierpnia, w niedzielę, o godzinie 11.30  rozpocznie się 18 dniowy rejs. Młyn codziennie cumować będzie 
do brzegów  Wisły m.in. w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, Warszawie, Płocku i Gdańsku. W każdym 
z tych miejsc przewidziane są festyny powitalne. Polska była niegdyś potężnym producentem i ekspor-
terem zboża wysyłanego Wisłą do Gdańska, skąd importowali je kupcy z całej Europy. Rejs ma zatem 
odwołać się także  do okresu naszej eksportowej potęgi. Na wszystkich miejscach postoju promowany 
będzie region świętokrzyski poprzez organizację eventów, konferencji prasowych, spotkań z władzami, 
środowiskami zawodowymi i miejscową społecznością. Nie zabraknie również degustacji świętokrzy-
skich specjałów. 
 

Dobre praktyki 2013 
 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz siódmy organizuje konkurs pn. „Dobre praktyki 
EFS 2013”, przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z EFS w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO 
KL. 

Konkurs ma na celu wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach 
EFS wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia 
wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Przykłady w/w projektów posłużą do 
upowszechniania wiedzy nt. pozyskiwania wsparcia z EFS oraz kształtowania pozytywnego wizerunku 
Unii Europejskiej w Polsce. Opisy projektów w ramach, których zostały wypracowane ciekawe i inno- 

http://www.wachock.p/
http://www.edd.nid.pl/


 

 
 

strona - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 .  

wacyjne rozwiązania wraz z dodatkowymi materiałami należy przesłać do dnia 16 września na adres: 
Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39 a, 02 – 672 Warszawa 
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2013”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 
15 listopada 2013 roku. Laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlep-
sza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zamieszczone w publikacji wydanej przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej EFS w Polsce, a przedstawiciele 
nagrodzonych projektów wezmą udział w wyjeździe studyjnym do jednego z państw UE realizującego 
wsparcie z EFS. 

Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w regulaminie konkursu zmieszczonym 
wraz z pozostałą dokumentacją konkursową na stronie Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu 
Społecznego: www.dobrepraktyki.roefs.pl oraz u p. Magdaleny Krakowiak pod nr tel. +22 37 83153. 
 

* 
 

„Zrób REConesans” 
 

Trwa konkurs internetowy „Zrób REConesans” na film promujący Program Infrastruktura i 
Środowisko, skierowany do osób w wieku 18-29 lat, które mają zmysł reżyserski i chciałyby pochwa-
lić się projektem zrealizowanym w swojej okolicy przy wsparciu funduszy unijnych z w/w programu.. 

Krótkie filmy należy nagrać telefonem komórkowym, kamerą lub aparatem fotograficznym, a 
następnie zamieścić na stronie internetowej konkursu do 10 sierpnia 2013 roku. Filmy mogą być 
zgłaszane w dwóch kategoriach konkursowych: 
 film nakręcony telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym (z montażem), 
 film nakręcony kamerą przenośną typu handy-cam (z montażem). 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a wśród nich: kamery HD, tablety oraz specjalistyczny 
sprzęt fotograficzny. 
Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie znajduje się na stronie internetowej „Zrób 
REConesans” http://www.zrobreconesans.pois.gov.pl oraz na portalach społecznościowych: 
 Nasza Klasa: http://nk.pl/Zrobrec 
 Facebook: https://www.facebook.com/MocEfektow?ref=hl  

 
* 
 

Regionalna Nagroda Ekologiczna – Bartki Świętokrzyskie 
 

Stowarzyszenie M.O.S.T. „Możesz Obrać Swój Tor” zaprasza do zgłaszania osób, instytucji oraz inicja-
tyw wyróżniających się szczególną aktywnością i działalnością w obszarze ekologii, ochrony środowi-
ska i edukacji przyrodniczej do Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie”. Termin 
nadsyłania zgłoszeń upływa 1 października 2013 r. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek 
województwa Adam Jarubas oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

Powołanie Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie” ma na celu promowanie 
tych działań, które powinny być wzorem i przykładem przy planowaniu, podejmowaniu i realizacji 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju województwa. Nagroda wspiera te działania inwestycyjne, badawcze 
i ochroniarskie, które promują region świętokrzyski jako przyjazny dla rozwoju turystyki przyrodni-
czej. Nagroda może być przyznana osobom i podmiotom zarejestrowanym na terenie województwa 
świętokrzyskiego lub realizującym na ty terenie swoje działania, a zarejestrowanym gdzie indziej. 
Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach: 
 projekt ochrony przyrody /środowiska roku, 
 badania naukowe, z zakresu nauk przyrodniczych roku, 
 prośrodowiskowa inwestycja roku. 

O nagrodę mogą ubiegać się, osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje administracji samorządo-
wej i państwowej. Nagrodę przyznaje kapituła na podstawie zgłoszonych wcześniej nominacji. Wy-
pełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bartkiswietokrzyskie.pl należy przesłać  

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.dobrepraktyki.roefs.pl/
http://www.zrobreconesans.pois.gov.pl/
https://www.facebook.com/MocEfektow?ref=hl
http://www.bartkiswietokrzyskie.pl/
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 na adres kontakt@bartkiswietokrzyskie.pl w tytule wiadomości „Bartki Świętokrzyskie - zgłosze-
nie” lub listownie na adres: Stowarzyszenie M.O.S.T. „Możesz Obrać Swój Tor” os. Na Stoku 9/15 
25-437 Kielce. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się najpóźniej do końca 
listopada 2013r. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne na 
http://bartkiswietokrzyskie.pl/regulamin.html. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:kontakt@bartkiswietokrzyskie.pl
http://bartkiswietokrzyskie.pl/regulamin.html
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/

