
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. II edycja „Święta Pieroga 
Świętokrzyskiego”. 

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

3. Projekt ”Partycypacja – 
dyskutujemy, decydu-
jemy, działamy”. 

4. Zajęcia aktywizacyjne z 
zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy 
oraz umiejętności biz-
nesowych na 2013 rok. 

 

1. Konkurs nr 
2/POIiŚ/9.3/2013 – 
Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej – plany go-
spodarki niskoemisyj-
nej. 

2. Nabór wniosków do 
konkursu z zakresu 
„Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw”. 

3. Konkurs „Świętokrzyski 
realizator – V edycja”. 

4. VI edycja konkursu ar-
tystycznego „Moje ma-
rzenia”. 

II edycja „Święta Pieroga Świętokrzyskiego” 
 

W dniu 25 sierpnia 2013 roku w Bobrzy odbędzie się II już edycja 
„Święta Pieroga Świętokrzyskiego” organizowanego przez: Zarząd Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Sołectwo Bobrza oraz Radę Gminy Miedziana Góra 
wraz z Wójtem Maciejem Lubeckim. Organizatorzy zapraszają do wspólnej 
zabawy i wspólnego świętowania słowami specjalnie na to wydarzenie 
napisanej piosenki: 

 
Kiedy w życiu jest nam źle, gdy zły los dopadnie nas, 
W samotności nie smuć się, między ludzi ruszyć czas. 
Weź ze sobą smutki swe i do Bobrzy wybierz się, 
Znikną wszystkie myśli złe, kiedy z nami bawisz się. 

Podczas uroczystości przewidziano konkurs na najlepszego piero-
ga Świętokrzyskiego, skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów 
Ludowych oraz Gospodarstw Agroturystycznych. Nie zabraknie także licz-
nych konkursów, występów Zespołów Ludowych, dziecięcych występów 
lokalnych artystów oraz zaproszonych gwiazd. Harcerze im. Szarych Sze-
regów z Zespołu Szkół w Ćmińsku pod kierownictwem p. Teresy Ciszek 
zaprezentują krótką inscenizację Bitwy o Bobrzę przygotowaną na 150 
rocznicę tego wydarzenia. Istotna podczas tegorocznego Święta Pieroga 
będzie Akcja „Krew darem życia”, która rozpocznie się już w czwartek18 
czerwca, na ulicy Sienkiewicza, gdzie w Krwiobusie Rejonowego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na hasło "Bobrza", dla oddających krew 
wręczane będą bileciki Organizatora OSP Bobrza, uprawniające krwio-
dawcę do udziału w Konkursie Finałowym ,podczas II Święta Pieroga 
Świętokrzyskiego Bobrza 2013. Krew można będzie oddawać również w 
RCKiK przy ul Jagiellońskiej 66. Tam także na oddających krew na Hasło 
”Bobrza” czekają bileciki konkursowe. 
Akcja trwać będzie do 23 sierpnia b.r. Nagrodą główną dla biorących 
udział w akcji, która zostanie rozlosowana podczas uroczystości będzie 
skuter, pozostałe nagrody to m.in. smartfon, tablet i wiele innych. 

Szczególne zaproszenie kierowane jest do mieszkańców gminy 
Miedziana Góra i ościennych, tj.  Zagnańsk, Masłów, Mniów, Strawczyn, 
Piekoszów, Sitkówka Nowiny, ale także mieszkańców Kielc   wszystkich, 
którzy chcą poznać piękne okolice Bobrzy i gminy Miedziana Góra. Organi-
zatorzy zwracają się również w tym miejscu z prośbą do sponsorów, 
o zakup nagród dla uczestników Akcji " Krew darem Życia "oraz dla 
uczestników konkursów , zabaw i  nagród w konkursie głównym "Pieroga 
Świętokrzyskiego" Kontakt z organizatorem pod nr tel. 696 764 324. 
 

* 
 

Szkolenie pt. „Procedury aplikowania i zawierania 
umów w EFS” 
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W dniach 05 – 06.09.2013 r. w godz. 9.00 – 16.00 w Centrum Systemów Komputerowych ZE-
TO w Kielcach przy ul. Śniadeckich 31, (sala szkoleniowa nr 3 na parterze budynku) odbędzie się 
szkolenie pt. „Procedury aplikowania i zawierania umów w EFS”, organizowane przez Regionalny 
Ośrodek EFS w Kielcach. Jest to już ostatnie szkolenie w bieżącym roku z w/w tematyki. Szkolenie 
skierowane jest do przedstawicieli instytucji, które są zainteresowane realizacją projektów finanso-
wanych 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. W zajęciach mogą 
wziąć udział wyłącznie osoby reprezentujące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce 
albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowic-
kiego lub włoszczowskiego. 

Zajęcia poprowadzi p. Martyna Jabłońska – trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS 
w Kielcach. Podczas ich trwania 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. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe i piśmienni-
cze, ciepły posiłek, przerwy kawowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, nie zwracane są koszty 
dojazdu na szkolenie. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są za pośrednictwem formularza 
on - line zamieszczonego na stronie internetowej: www.kielce.roefs.pl. Zarówno osoby zakwalifiko-
wane do udziału w szkoleniu jak i osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie 
telefonicznie przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS najpóźniej na kilka dni przed rozpoczę-
ciem szkolenia. 

Informacje nt. oferty szkoleniowej Ośrodka można także uzyskać pod nr tel. (41) 362 04 92 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: info_kielce@roefs.pl. 
 

* 
 

Projekt ”Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy” 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktyw-
nych, we współpracy z CPIE des Pays de l'Oise (Francja) zapraszają gminy do 20 tys. mieszkańców 
z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego do udziału w projekcie pt. "Partycypacja - dyskutujemy, de-
cydujemy, działamy", celem którego jest rozwijanie efektywnego dialogu z mieszkańcami (w tym 
z młodzieżą) na temat ważnych dla nich spraw lokalnych. Projekt jest współfinansowany przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii 
Europejskiej. Dzięki niemu wybrane gminy z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego mogą skorzystać 
z najlepszych polskich i zagranicznych doświadczeń, szkoleń, fachowego doradztwa oraz dopasowa-
nych do potrzeb warsztatów planistycznych z mieszkańcami, prowadzonych znanymi w świecie, in-
nowacyjnymi metodami partycypacyjnymi. Projekt, będzie także wspierał powoływanie młodzieżo-
wych rad gmin, będące doskonałym narzędziem dialogu i edukacji obywatelskiej młodzieży. Przewi-
dziana jest również 6 – dniowa wizyta studyjna do Francji w celu wymiany doświadczeń w zakresie 
rozwijania demokracji partycypacyjnej. 

Szczegółowe informacje dot. projektu można znaleźć w znajdującej się poniżej broszurze in-
formacyjnej, dostępnej również na stronie internetowej: www.baltow.info.  

Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonywane są poprzez wypełnienie formularza zgłosze-
niowego zamieszczonego poniżej lub na w/w stronie internetowej i odesłanie go na adres: 
 
 
 

http://www.kielce.roefs.pl/
mailto:info_kielce@roefs.pl
http://www.baltow.info/
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 a.jarzebska@mila.org.pl lub faksem pod nr (12)349 06 57(w przypadku zgłoszeń samorządów 
z woj. małopolskiego), 

 biuro@baltow.info lub faksem pod nr (41)264 12 93 (w przypadku zgłoszeń samorządów 
z woj. świętokrzyskiego), 
 najpóźniej do 8 września - do modułu "wzmocnienie partycypacji", 
 najpóźniej do 24 września - do modułu "młodzieżowe rady". 

Pliki do pobrania: 
 Broszura informacyjna nt. projektu 
 Formularz zgłoszeniowy dla JST 

 
* 

 

Zajęcia aktywizacyjne z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz umie-
jętności biznesowych na 2013 rok 

 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w partnerstwie z Powia-

towym Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach projektu „kompleksowość wsparcia szansą rozwoju 
sektora ekonomii społecznej w Województwie Świętokrzyskim”, organizuje zajęcia aktywizacyjne 
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz zajęcia aktywizacyjne z zakresu umiejętności biz-
nesowych, zaplanowane na wrzesień i listopad b.r. 

Pierwsze z wymienionych zajęć obejmują następującą tematykę: 
 profesjonalne CV, 
 umiejętności interpersonalne, 
 metody wyszukiwania, 
 rozmowy kwalifikacyjne. 

Zajęcia aktywizacyjne z zakresu umiejętności biznesowych – coaching  mają na celu wypracowanie 
umiejętności biznesowych umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.  Jest to moduł uzupełnia-
jący dla uczestników zajęć aktywizacyjnych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 
Organizatorzy zapewniają: 

 zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych ( zgodnie z obowiązującymi zasadami, maksy-
malnie 15 zł/dzień), 

 ciepły posiłek, 
 miłą atmosferę. 

Poniżej oraz na stronie internetowej www.kws.it.kielce.pl zamieszczony jest szczegółowy harmono-
gram w/w zajęć oraz dokumenty zgłoszeniowe i projektowe do pobrania. Wszelkie pytania dot. zajęć 
można także kierować do niżej wymienionych osób, upoważnionych do kontaktu w ramach projektu: 
 
 p. Michał Żuber, nr tel. (41) 34 32 935, Biuro Projektu – Lider Świętokrzyskie Centrum Inno-

wacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce, 
 p.Alicja Kupis, nr tel. (41)36 71 684, Biuro Projektu – Partner Powiatowy Urząd Pracy w Kiel-

cach, ul. Kolberga 4, pok. 3. 
 

Harmonogram zajęć 
Lp. Nazwa zajęć/nr edycji Termin realizacji Nazwa zajęć/nr edycji Termin realizacji 
1 Zajęcia aktywizacyjne 

z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy – 
V edycja 

09.09.2013r. – 
20.09.2013r. 

Zajęcia z zakresu 
umiejętności bizneso-
wych – V edycja 

23.09.2013r. – 
27.09.2013r. 

2 Zajęcia aktywizacyjne 
z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy – 
VI edycja 

04.11.2013r. – 
18.11 2013r. 

Zajęcia z zakresu 
umiejętności bizneso-
wych – VI edycja 

19.11.2013r. – 
25.11.2013r. 

 
 
 
 
 

mailto:a.jarzebska@mila.org.pl
mailto:biuro@baltow.info
http://swietokrzyskie.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=901373
http://swietokrzyskie.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=901374
http://www.kws.it.kielce.pl/
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  Dokumenty zgłoszeniowe: 
 Formularz zgłoszeniowy - pobierz, 
 Deklaracja uczestnictwa - pobierz, 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz. 
 
Dokumenty projektowe 
 Regulamin projektu - pobierz; 
 Regulamin rekrutacji na warsztaty - pobierz; 
 Zasady udzielania zwrotu kosztów za dojazdy - pobierz; 

 
* 

 

Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczno-
ści publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Prio-

rytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na pod-
stawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3 - Termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS 
nr 2/POIiŚ/9.3/2013. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.09.2013r. do 31.10.2013r. bezpo-
średnio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
z dopiskiem: Wniosek o dofinansowanie projektu pt. 

…………………………………………………………. 
konkurs nr 2/POIiŚ/9.03.2013 

Wnioski, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub 
kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) w/w. dokumentacji 
w kancelarii NFOŚiGW.  

Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – 
związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego. W ramach niniejszej run-
dy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 10,0 mln PLN ze środków Funduszu 
Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju. Poniżej 
wyszczególniony jest rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3 - Ter-
momodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej: 
 dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi 

w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, tzn.: sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. 

 wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: opracowanie, bądź aktualizacja planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych 
pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplar-
nianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem 
i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów wy-
nikających z planów. 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl, gdzie dostępne 
są niezbędne dokumenty konkursowe. 

* 
 
 
 
 
 
 

http://www.kws.it.kielce.pl/upload/do-pobrania/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.doc
http://www.kws.it.kielce.pl/upload/do-pobrania/DEKLARACJA_UCZESTNICTWA.doc
http://www.kws.it.kielce.pl/upload/do-pobrania/OSWIADCZENIE.doc
http://www.kws.it.kielce.pl/upload/do-pobrania/regulamin-projektu-kws.pdf
http://www.kws.it.kielce.pl/upload/do-pobrania/regulamin-rekrutacji-kws.pdf
http://www.kws.it.kielce.pl/upload/do-pobrania/zasady-dot-zwrotu-kosztow-za-dojazdy.pdf
http://www.nfosigw.gov.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 .  

Nabór wniosków do konkursu z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” 

 
Od 11 września do 11października 2013 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

prowadzić będzie nabór wniosków z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dla firm 
prowadzących działalność w gminach: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. 
Można uzyskać dotację w następującej wysokości: 

 100 tyś. zł, jeżeli utworzone zostanie 1 miejsce pracy, 
 200 tyś. zł, jeżeli utworzone zostaną 2 miejsca pracy, 
 300 tyś. zł, jeżeli utworzone zostaną 3 miejsca pracy. 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc 
udzielana jest na inwestycje, dla firm prowadzących działalność w zakresie: 

 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
 usług dla ludności, 
 sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
 rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
 robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
 usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 
 usług transportowych, 
 usług komunalnych, 
 przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 
 magazynowania lub przechowywania towarów, 
 wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
 rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie internetowej: www. lgd-srws.pl w zakładce 
dofinansowanie lub w biurze: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5, Łagów, 
tel. (041) 30 74 938. 
 

* 
 

Konkurs „Świętokrzyski Realizator – V edycja” 
 

„Świętokrzyski Realizator jest konkursem ustanowionym przez Sejmik Województwa Święto-
krzyskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Termin składania wniosków 
do konkursu upływa 30 września 2013 roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie szczególnie war-
tościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący 
wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego. 

W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (pa-
tentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym, poprzedzają-
cym daną edycję konkursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone 
do ochrony w Urzędzie Patentowym RP także w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję 
konkursu. 
W konkursie mogą uczestniczyć niżej wymienione osoby/podmioty mające siedzibę/miejsce zamiesz-
kania na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
 mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, 
 uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe, 
 ośrodki transferu technologii, 
 inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne. 

Zgłoszone rozwiązania podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, która przyznaje nagrody pie-
niężne na rzecz twórców tych rozwiązań. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki 
z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
 
 

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
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 Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział Przedsiębiorczości i Nad-
zoru Właścicielskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (41) 365 81 83, fax: (41) 365 81 91 
oraz są dostępne na stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl. 
 

* 
 

VI edycja konkursu artystycznego „Moje Marzenia” 
 

Celem konkursu jest promowanie idei integracji społecznej, która jest jednym z obszarów ob-
jętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs skierowany jest do 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców 
domów pomocy społecznej, domów dziecka i innych placówek pomocy społecznej oraz opiekuńczo 
wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego. W pracach konkursowych można ująć do-
wolne, szeroko rozumiane motywy, ukazujące w formie artystycznej marzenia, plany, wyobrażenia 
Autorów. Dodatkowo Autorzy mogą zawrzeć w nich nawiązania do idei integracji społecznej oraz 
unijnej polityki wyrównywania szans. Do konkursu można zgłaszać prace w następujących katego-
riach: 
 prace plastyczne (malarstwo i witraż, rysunek i grafika, inne formy artystyczne), 
 inscenizacja – przedstawienie przygotowane z udziałem podopiecznych danej placówki, tema-

tyką nawiązujące do założeń konkursowych, zaprezentowane w dowolnej formie (występ tea-
tralny, muzyczny, taneczny, itp.), występ nie może trwać dłużej niż 10 min. 

Autorzy oryginalnych i najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe pod-
czas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, które odbędzie się w grudniu 2013 r. Prace konkursowe 
prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia 15.11.2013 r. na adres: Świętokrzyskie Biuro Roz-
woju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25 - 956 Kielce, 
w kopertach (opakowaniach) z dopiskiem Konkurs „Moje Marzenia”. Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi w grudniu br. 

Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Roz-
woju Regionalnego, Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Jagiellońska 70, tel. (41) 335-06-
03 wew. 184/107 lub na stronie internetowej: www.pokl.sbrr.pl, gdzie umieszczony jest regulamin 
konkursu. 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
26-025 Łagów, ul. Rakowska 5 

tel. 41 307 49 38, Biuro Projektu: 41 343 34 99 
Biuro Projektu: biuro@swietokrzyskielgd.pl 

Strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 
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