
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

16.09.2013 
Aktualności W tym numerze: 

Aktualności 

1. Szkolenie  „Poprawna 
realizacja projektów 
EFS” 

2. Szkolenie „Sprawozdaw-
czość projektów       fi-
nansowanych z EFS” 

3. VII Kongres Stowarzy-
szeń województwa świę-
tokrzyskiego 

4. Akcja „Samorządy mają 
głos” 

5. Młody Obywatel – edycja 
2013 – 2014 

6. Badanie dotyczące wy-
korzystania nowych 
technologii przez orga-
nizacje pozarządowe 
 
 

Nabór wniosków i inne 
konkursy 

1. „Nagroda Złotej Ryby” 
dla najlepszego artykułu 
satyrycznego 

2. Regionalny Konkurs 
Grantowy w ramach 
Programu "Równać 
Szanse 2013” 

3. Granty w ramach V edy-
cji programu Akademia 
Orange 

4. Konkurs „Sposób na 

sukces” 
5. Barwy Wolontariatu 

2013 
6. Nabór wniosków do 

programu pn. Dziedzic-
two kulturowe, priory-
tet Ochrona zabytków – 
MKiDN 

 

Szkolenie „Poprawna realizacja projektów EFS” 
 
W dniach 23 – 24 września 2013 roku, w Centrum Systemów Kom-

puterowych ZETO SA w Kielcach (przy ul. Śniadeckich, 31) w godz. 9.00 – 
16.00 odbędzie się organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS, szkolenie 
pn. „Poprawna realizacja projektów EFS”. Celem zajęć, będzie przygotowa-
nie jego uczestników do poprawnej realizacji projektów finansowanych z 
EFS, a poprowadzi je Pan Jerzy Kosanowski – trener kluczowy w/w 
Ośrodka. 
Podczas szkolenia, omówione zostaną następujące zagadnienia: 
 istotne aspekty realizacji projektów EFS, 
 analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu pod względem 

zapisów ważnych z punktu realizacji projektu, 
 zasady organizacji biura projektu, zatrudnianie personelu, zakupy, 

prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 
 dokumentowanie działań projektowych i wydatków projektu. 

Zasadniczym elementem w/w zajęć będzie również zaprezento-
wanie zasad poprawnej realizacji projektu, dokumentowania działań pro-
jektowych itp. W czasie zajęć omówione także zostaną zagadnienia zwią-
zane ze sprawozdawczością projektu i sporządzaniem wniosków 
o płatność, ale nie będą stanowić głównego obszaru tematycznego szkole-
nia. 

Ze względu na zbieżność programów szkoleń, w zajęciach nie będą 
mogły uczestniczyć osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie 
"Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS". W celu zgłoszenie 
chęci udziału w szkoleniu należy wypełnił on – line formularz zgłoszenio-
wy zamieszczony na stronie internetowej: www.kielce.roefs.pl w zakładce 
szkolenia. 
 

* 
 

Szkolenie „Sprawozdawczość projektów finansowa-
nych z EFS” 

 
Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach organizuje w dniach 26 - 

27.09.2013 r. w godz. 9.00 – 16.00 szkolenie pn.: „Sprawozdawczość pro-
jektów finansowanych z EFS”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Syste-
mów Komputerowych ZETO SA w Kielcach (przy ul. Śniadeckich 31, sala 
szkoleniowa nr 3 lub 4 na parterze budynku). Zajęcia poprowadzi Pani 
Martyna Jabłońska - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS. Do udzia-
łu w szkoleniu zaproszeni zostaną telefonicznie wyłącznie przedstawiciele 
podmiotów z regionu objętego wsparciem Regionalnego Ośrodka EFS w 
Kielcach, które w ostatnim czasie podpisały umowę na realizację projek-
tów w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 oraz Działania 9.2 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki oraz którzy nie uczestniczyli wcześniej w takim 
szkoleniu. 

http://www.kielce.roefs.pl/
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Podczas jego trwania omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem sprawozdaw-
czości merytorycznej i finansowej w projektach finansowanych ze środków EFS w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu zasad dokumentowania projek-
tu, prowadzenia sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, dokumentów regulujących kwestie 
związane ze sprawozdawczością oraz systemu monitoringu działań PEFS. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezentu-
jące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, 
koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. Więcej informacji 
o szkoleniu znajduje się na stronie: www.kielce.roefs.pl 
 

* 
 

VII Kongres Stowarzyszeń województwa świętokrzyskiego 
 

W dniach 26 -27 września 2013 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej oraz na terenie gminy Bieliny 
i powiatu ostrowieckiego odbędzie się Kongres Stowarzyszeń, organizowany już po raz siódmy przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyską Radą Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Uczestnicy spotkania dyskutować będą na temat perspektyw rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego w województwie świętokrzyskim. Zapoznają się także z prężnie działa-
jącymi ośrodkami ekonomii społecznej oraz przykładami współpracy samorządów z organizacjami 
społecznymi. 

Kongres Stowarzyszeń to swoiste forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych 
i instytucji samorządowych w naszym regionie. Powierzenie przez samorządy organizacjom pozarzą-
dowym wielu ważnych zadań, zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji oraz jest przykładem 
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Coraz większa aktywność organizacji pożytku pu-
blicznego i zaangażowanie w rozwój lokalny sprawiają, że trzeci sektor jest stałym i cennym partne-
rem dla samorządu. 

Podczas pierwszego dnia Kongresu prowadzona będzie dyskusja nt. możliwości finansowania 
działań organizacji pozarządowych zarówno ze źródeł krajowych jak i środków unijnych. Przedsta-
wione zostaną także perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, ich wpływ na rozwój lo-
kalny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Powyższe zagadnienia zaprezentują przyby-
łym zaproszeni praktycy i eksperci tych obszarów. Drugi dzień będzie praktycznym uzupełnieniem 
wykładów – uczestnicy odwiedzą prężnie działające ośrodki ekonomii społecznej oraz zapoznamy się 
z dobrymi praktykami w zakresie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami społecznymi. 

Więcej  informacji nt. Kongresu znajduje się na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl, 
gdzie jest dostępny szczegółowy program spotkania oraz w Biurze Pełnomocnika ds. Organizacji Poza-
rządowych - Monika Kownacka, Anna Kudła - tel. 41 342 15 43. 
 

* 
 

Akcja „Samorządy mają głos” 
 

Dzień 30 września 2013 r. będzie dniem wspólnych wyborów do władz samorządów uczniow-
skich. W ponad 500 szkołach w naszym kraju odbędzie się finał akcji pn. „Samorządy mają głos”, orga-
nizowanej już po raz trzeci przez koalicję na rzecz samorządów uczniowskich (Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Fundacja Edukacji dla Demokracji, Fundacja Civis Polonus, Stowarzyszenie Rodzice w 
Edukacji, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Polska Fundacja im. Roberta Schuma-
na, Fundacja Platan, Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa Młodzieży, Instytut Spraw Publicznych, Polska 
Rada Organizacji Młodzieżowych). Celem akcji jest wzmocnienie samorządności uczniów w polskich 
szkołach oraz poprawa jakości wyborów osób reprezentujących te instytucje. Brak zainteresowania 
udziałem w życiu szkoły obserwowany systematycznie wśród uczniów polskich szkół potęguje póź-
niejszą bierność w życiu społecznym oraz udziale w „dorosłych” już wyborach. 

Szkoły biorące udział w akcji, dzięki platformie wybory.ceo.org.pl, będą miały możliwość ko-
rzystania z materiałów merytorycznych dot. wyborów, a także publikowania aktualności i wyników  
 

110.  
 

http://www.kielce.roefs.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/
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w/w wyborów. Dodatkowo pocztą otrzymają materiały papierowe oraz będą mieli możliwość kon-
sultacji z ekspertem. 

Informacje o wszystkich szkołach biorących udział w akcji, zdjęcia i relacje z organizowanych 
wydarzeń, a po wyborach dane o frekwencji zostaną udostępnione  na platformie akcji: 
www.wybory.ceo.org.pl. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca września b.r. Więcej informacji udziela koordynator 
akcji: Michał Tragarz michal.tragarz@ceo.org.pl; tel. (22) 825 05 50 wew. 110. 
 

* 
 

Młody Obywatel – edycja 2013 – 2014 
 

Rozpoczęła się rekrutacja do IV już edycji Programu Młody Obywatel, realizowanego przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego. Celem pro-
gramu jest umożliwienie młodym ludziom prowadzenia badań. Młodzież przy wsparciu nauczycieli 
podejmie działania lokalne w swoich miejscowościach i nauczy się współpracy z lokalnymi władzami. 
Zgłoszenie instytucji do projektu stwarza dla młodych ludzi możliwość realizowania ciekawych pro-
jektów społecznych oraz jest szansą na poszerzenie swoich kompetencji dzięki uczestnictwu w kursie 
internetowym i profesjonalnych szkoleniach z zakresu pracy metodą projektu. Warsztaty zostaną 
poprowadzone przez doświadczonych animatorów, którzy pomogą naszym uczestnikom odpowied-
nio zaplanować i wykonać działania w projekcie. Ponadto cały zespól projektowy ma możliwość 
otrzymania dofinansowania na organizację prezentacji lokalnej. Najbardziej aktywna młodzież 
uczestnicząca w realizacji projektu weźmie udział w Letnim Laboratorium Liderówka – tygodnio-
wych warsztatach wzmacniających postawy liderskie. W programie mogą wziąć udział: 
 nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, 
 opiekunowie grup z innych instytucji oświatowych czy kulturalnych (domy kultury, stowarzy-

szenia , biblioteki). 
Udział w programie jest bezpłatny, w celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zmieszczony 

na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej: 
http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel/form/zgloszenie-do-programu-mlody-obywatel-
20132014 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ceo.org.pl/mlodyobywatel oraz 
u koordynatorów programu: Judyta Ziętkowska judyta.zietkowska@ceo.org.pl; tel. 22 825 05 50 w  
103 Marta Sykut marta.sykut@ceo.org.pl; tel. 22 825 05 50 w. 107. 
 

* 
 

Badanie dotyczące wykorzystania nowych technologii przez organizacje 
pozarządowe 

 
Stowarzyszenie "Pracownia Obywatelska" zaprasza do wzięcia udziału w badaniu dotyczą-

cym wykorzystywania nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Jest to pierwsze tak 
szczegółowe badanie o zasięgu ogólnopolskim w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.  

Wyniki badania zostaną opracowane i opublikowane z końcem bieżącego roku na otwartej li-
cencji – będą z nich mogły korzystać wszystkie organizacje pozarządowe. W ramach podziękowania 
za udział w badaniu organizatorze przygotowali „Podręcznik działań w Internecie dla ngo” , który 
pomoże kompleksowo zaplanować strategię obecności ngo w sieci. Dostęp do publikacji będzie moż-
liwy do uzyskania po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta składa się z sześciu części, 
a jej uzupełnienie zajmie nie więcej niż 15 minut. Badanie jest anonimowe, jednak osoby zaintereso-
wane wynikami badań zapraszamy do pozostawienia danych kontaktowych na końcu ankiety. 

Badanie realizowane jest w ramach projektu "#ngo /SZKOŁA" współfinansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Partnerem publicznym projektu jest Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez 
 

http://www.wybory.ceo.org.pl/
mailto:michal.tragarz@ceo.org.pl
http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel/form/zgloszenie-do-programu-mlody-obywatel-20132014
http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel/form/zgloszenie-do-programu-mlody-obywatel-20132014
http://www.ceo.org.pl/mlodyobywatel
mailto:judyta.zietkowska@ceo.org.pl
mailto:marta.sykut@ceo.org.pl
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Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa – Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicja-
tyw Społecznych MOWIS. 
 

 
 

Nabór wniosków i inne konkursy 

„Nagroda Złotej Ryby” dla najlepszego artykułu satyrycznego 
 
Fundacja Macieja Rybińskiego zaprasza do udziału w IV edycji konkursu o „Nagrodę Złotej Ry-

by”, do którego zgłaszać się mogą autorzy felietonów i komentarzy satyrycznych publikowanych w pra-
sie, radiu, telewizji i Internecie. Laureatem konkursu może zostać autor, który w chwili opublikowania 
materiału nie przekroczył 40 lat. Kapituła konkursu będzie oceniać materiały opublikowane w tym ro-
ku do 15 września, a nadesłane do 22 września br. na adres: krystyna.grzybowska@gmail.com lub Kapi-
tuła Nagrody Macieja Rybińskiego, 05-126 Michałów Grabina, ul. Cisowa 4 

Zwycięzca otrzyma statuetkę „Złotej Ryby” i nagrodę pieniężną - 10 000 zł. Nazwiska laureatów 
zostaną ogłoszone 21 października br., w przeddzień 4. rocznicy śmierci Macieja Rybińskiego na pu-
blicznej uroczystości w Warszawie w siedzibie SDP na ul. Foksal 3/5 . 

 
* 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu  
"Równać Szanse 2013" 

 
Trwa  Regionalny Konkurs Grantowy 2013 Programu "Równać Szanse". O dotacje do 7 tys. zł na 

projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie 
dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gmin-
ne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.  

Projekt realizowany w ramach Programu ma na celu wyrównywanie szans na dobry start 
w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejsco-
wości.  Podniesie to ich kompetencje oraz  rozwinie umiejętności społeczne.  

Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku. Zasady konkursu, kryteria 
oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w sys-
temie elektronicznym można znaleźć na stronie internetowej http://www.rownacszanse.pl. 

 
* 

 

Granty w ramach V edycji programu Akademia Orange 
 

Akademia Orange już po raz piąty wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno – kulturalne. Chcąc 
rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączanie ich do aktywnego uczestnic-
twa w kulturze. Promuje: otwartość, wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw oraz 
czerpanie z nowoczesnych form edukacji. Edukacja kulturowa powinna bowiem obejmować działania, 
które będą: 
 sprzyjać świadomemu uczestnictwu w kulturze, 
 dostarczać młodym ludziom narzędzi ekspresji, 
 umożliwiać osobisty, twórczy i krytyczny dialog zarówno z dziedzictwem kulturowym, jak i ze 

zjawiskami kultury współczesnej. 
Wsparcie na realizację projektów adresowanych do dzieci i młodzieży mogą otrzymać organizacje po-
zarządowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, szkoły, uczelnie z całej Pol-
ski. W V edycji Programu można składać wnioski o grant na następujące projekty:  
 
 

mailto:krystyna.grzybowska@gmail.com
http://www.rownacszanse.pl/


 

 
 

strona - 5 

Newsletter * LGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
Źródło: 
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=arty
kul  
 

 

Nabory wniosków i inne konkursy 

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 .  

 innowacyjny - do 30 000 zł, 
 inspirowany zrealizowanymi projektami w ramach poprzednich edycji Akademii Orange (opisy 

dostępne na stronie www.akademiaorange.pl) do 10 000 zł. 
Złożenie wniosku odbywa się dwu etapowo. I etap zakłada poznanie pomysłów wnioskodaw-

ców na podstawie przygotowanych przez nich krótkich filmów prezentujących założenia projektu 
zawierających odpowiedź na następujące pytania: 
 na czym polega projekt i co chcesz osiągnąć?  
 w jaki sposób w projekcie będą uczestniczyć dzieci i młodzież? 
 w jaki sposób wykorzystasz w projekcie nowe technologie? 

Film powinien zawierać następujące parametry techniczne: 
 format: mp4 – Uwaga! Inny format nie zostanie zaakceptowany, 
 waga pliku nie może przekraczać 50MB, 
 czas trwania: do 3 minut. 

Może zostać nakręcony dowolnym sprzętem (kamera, aparat fotograficzny, komórka, tablet) 
i dowolną techniką. Podczas projekcji można wykorzystać rekwizyty, posiłkować się prezentacją fil-
mową lub inną formą przekazu. W filmie może uczestniczyć więcej niż jedna osoba. Najważniejsze są: 
pomysł i treść merytoryczna zawarte w filmie. Forma jest kwestią drugorzędną. Do momentu ogło-
szenia wyników filmy będą dostępne tylko dla osób sprawdzających wnioski. W przypadku zwycię-
skich projektów, istnieje możliwość wykorzystania filmów do promocji programu Akademia Orange, 
przy wcześniejszej konsultacji z realizatorami. Oceny przedstawionej w filmie koncepcji projektu do-
kona komisja, po czym o przejściu do II etapu zostaną poinformowane e – mailowo osoby odpowie-
dzialne za przygotowanie wniosku, koordynację projektu oraz kontakty z organizatorem. We wnio-
skach zakwalifikowanych do drugiego etapu należy wypełnić szczegółowy harmonogram, budżet, in-
formacje o instytucjach partnerskich oraz dołączyć niezbędne załączniki. Informacje niezbędne do 
podania podczas wypełniania wniosku znajdują się w regulaminie Programu. Wnioski w V edycji Pro-
gramu należy składać wyłącznie elektronicznie przez formularz wniosku. Ostateczny termin składania 
wniosku w pierwszym etapie upływa 13 października 2013 r. o godz. 24.00. Dodatkowe pytania nale-
ży kierować na adres: biuro@akademiaorang. 
 

* 
 

Konkurs „Sposób na sukces” 
 

Rozpoczęła się XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” promującego najlep-
sze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich, a organizowanego przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie.  

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez: osoby fizyczne i prawne, 
tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym 
z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe – wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem 
rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje poza-
rządowe i inne. W XIV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2012 r. i pierwszej 
połowie 2013 r. ukazujące różnorodne formy przedsiębiorczości przyczyniające się do wszechstron-
nego rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez w/w podmioty. 

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 15 października b.r. na adres: Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów. Regulamin konkursu 
oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: 
http://www.cdr.gov.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-61/cdr-informuje-mainmenu-43/1234-
zapraszamy-do-udzialu-w-kolejnej-edycji-konkursu-sposob-na-sukces. 

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarki Żyw-
nościowej S.A., Stowarzyszenie „Agrobiznes Klub”, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, 
„Agrobroker” – Ubezpieczenia Doradztwo i Szkolenia, Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”. 

 Przedsięwzięcia nagradzane w konkursie odgrywają ważną rolę w stabilnym rozwoju gospo-
darki i mogą stać się inspiracją dla mieszkańców wsi, którzy planują podjąć własną działalność gospo-
darczą, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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Barwy Wolontariatu 2013 

 
Już po raz czternasty Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza wszystkie 

placówki współpracujące z wolontariuszami do udziału w konkursie pn. „Barwy wolontariatu”, które-
go celem jest nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk 
współpracy z nimi 

Konkurs jest okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, współpracują-
cym na co dzień z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi. Zgłoszeń kandydatów 
do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwo-
we, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby 
prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy. 

Konkurs daje szansę aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolonta-
riuszy, którzy pomagają np. w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci 
niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferen-
cji, udzielają porad prawnych, co dzień odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali. Konkurs ma 
charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie - regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na 
poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie 
Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy pod-
czas Gali  Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs 
odbędzie się w grudniu 2013 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 października 2013. 

Lista Centrów Wolontariatu i partnerów regionalnych, do których należy zgłaszać kandyda-
tów, znajduje się w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej: 
www.wolontariat.org.pl. 
 

* 
 

Nabór wniosków do programu pn. Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona 
zabytków – MKiDN 

 
Strategicznym celem priorytetu jest zachowanie jest zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzacje zabytków ruchomych i nieruchomych, 
a także ich udostępnianie na cele publiczne. 

O dofinansowanie w ramach w/w priorytetu mogą wnioskować podmioty prawa polskiego: 
osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne będące właści-
cielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki zabytek w 
trwałym zarządzie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje dwa nabory wnio-
sków w ramach w/w priorytetu. Pierwszy z nich upływa 31 października 2013 roku 

Szczegóły dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dotację oraz niezbędne załączniki za-
wiera regulamin zamieszczony wraz z wytycznymi na stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.wolontariat.org.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/

