
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Zaproszenie na spotka-
nie sieciujące. 

2. Spotkanie „Kielce przy-
jazne dzieciom i mło-
dzieży. 

3. „KREO ARTE REGIONA-
LIS – wystawa twórczo-
ści artystycznej i ręko-
dzielniczej. 

4. Giełda Projektów 2013. 
5. Szkolenie „Sprawoz-

dawczość Projektów Fi-
nansowanych z EFS”. 

6. Zaproszenie do nadsy-
łania fotografii związa-
nych z realizacją Świę-
tokrzyskich projektów 
PO KL. 

7. Programy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ogłoszone 
na: październik 
2013/marzec 2014. 

 

1. Nabór wniosków Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej. 

2. Nabór wniosków w XIII 
konkursie PFRON. 

3. Nabór wniosków do 
programu Dziedzictwo 
kulturowe, priorytet 
Ochrona zabytków – 
MkiDN. 

4. Wsparcie projektów dla 
dzieci od World Child-
hood Foundation. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
zaprasza do udziału 

w 
SPOTKANIU SIECIUJĄCYM 

organizowanym w ramach projektu 
„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet V Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, 
które odbędzie się w dniach 03 – 04.10.2013 r. 

w Posiadłości Agroturystycznej „Leśny Dworek”, 
Cisów 102a, 26-021 Daleszyce 

 
3 października 2013r. (czwartek) 
10.00 – 12.00 Ewaluacja oraz omówienie bieżących spraw projektu 
„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”. 
12.00 – 13.30 Wybór miejsca realizacji wizyty studyjnej na podstawie ana-
lizy efektywności działań poszczególnych regionalnych sieci LGD. 
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa 
14.30 – 18.00 Omówienie istotnych spraw związanych z organizacją wizy-
ty studyjnej. 
18.00 Zakończenie Spotkania. 
18.30 Kolacja. 
Przerwy kawowe planowane są na godz. ok. 11.30 i 16.00. 
 
4 października 2013 r. (piątek) 
08.00 – 09.00 Śniadanie 
09.30 – 11.00 Dyskusja nt. zagadnień związanych z bieżącym funkcjono-
waniem Świętokrzyskiej Sieci LGD. 
11.30 – 13.00 Omówienie istotnych spraw związanych z nowym okresem 
programowania na lata 
2014-2020 w ramach programu Leader. 
13.00 – 14.00 Obiad. 
14.00 – 15.30 Omówienie istotnych zagadnień ws. wspólnych działań 
z KSOW, m.in. współorganizacji konferencji Leader w 2014 r. 
  
Przerwy kawowe planowane są na godz. ok. 11.00 i 14.00. 
  
Podczas drugiego dnia w Spotkaniu będzie uczestniczyła P. Mirosława 
Mochocka, z-ca Dyrektora Biura PROW oraz P. Robert Mazur, Kierownik 
Świętokrzyskiego Regionalnego Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. 
 
Karta zgłoszeniowa 
 

* 

http://swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/130917_KS_karta_zgloszeniowa_spotkanie_sieciujace.doc
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Spotkanie „Kielce przyjazne dzieciom i młodzieży” 
 

Fundacja „Blask Nadziei” organizuje dnia 4 października 2013 roku o godz. 13,00, w budynku 
Urzędu Miasta w Kielcach (ul. Strycharska 5), spotkanie: "Forum na rzecz dzieci, młodzieży i ich ro-
dzin ze środowisk z problemami społecznymi w Kielcach". Patronat nad wydarzeniem objęli: Pan 
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce, Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Projekt ma za zadanie poprawę jakości pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin 
z problemami społecznymi. W tym celu należy nawiązać współpracę między organizacjami pozarzą-
dowymi, przedstawicielami pomocy społecznej, służby zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości 
i władzami miasta. Skierowany jest także do kuratorów zawodowych i społecznych, szkół, straży 
miejskiej, instytucji kultury i przedsiębiorców. Organizatorzy zapewniają obsługę cateringową 
(przekąski, kawa herbata , ciasto) w trakcie spotkania oraz po nim. Chętni do udziału w spotkaniu 
powinni wysłać potwierdzenie swojego uczestnictwa na adres: wspolpraca@blasknadziei.pl.  
Poniżej zamieszczony jest program powyższego spotkania. 
 
Program spotkania 
 1300 – Powitanie uczestników spotkania. 
 1305 – Wprowadzenie: przedstawienie charakteru i celu projektu. 
 1315 – Prezentacja działalności poszczególnych organizacji obecnych na spotkaniu. 
 1430 - Dyskusja nad istnieniem forum oraz istotnymi problemami dzieci i młodzieży w Kiel-

cach którymi forum powinno się zajmować. 
 1455 – Podziękowanie uczestnikom. 
 

* 
 

„KREO ARTE REGIONALIS” – wystawa twórczości artystycznej i rękodzielniczej 
 

Dnia 5 października 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Starachowicach, odbędzie się wystawa i kiermasz prac uczestników projektu „KREO ARTE REGIO-
NALIS”. Jednym z założeń projektu jest wsparcie rozwoju regionalnego sektora Mikro, Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, którego działalność jest związana z branżami kreatywnymi, m.in. w zakresie 
wzornictwa i designu, reklamy, architektury, rękodzieła, projektowania mody oraz rozpowszechnia-
nia dobrych praktyk w obszarze twórczości artystycznej i rękodzielniczej. 

 Projekt „KREO ARTE REGIONALIS – wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów 
kreatywnych” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach wraz z 
Partnerami: Województwem Świętokrzyskim oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kiel-
cach jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Podczas imprezy będzie można także wziąć udział w bezpłatnych zajęciach warsztatowych 
z zakresu tworzenia kartek okolicznościowych, haftu, bibułkarstwa, decoupage czy zabawkarstwa. 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl. 
 

* 
 

Bezpłatne warsztaty "Szkoła Menagera Projektu" 
 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne 
warsztaty "Szkoła Menagera Projektu". Program obejmuje 60 godzin zajęć, doradztwo prawne, księ-
gowe i marketingowe oraz możliwość uczestniczenia w dwudniowym wyjeździe studyjnym. Zajęcia 
rozpoczynają się 7 października 2013 w Kielcach. Rekrutacja skierowana jest do przedstawicieli 
podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, instytucji rynku 
pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej. Program warsztatów realizowany jest przez 10 dni, 
łącznie 60 godzin i składa się z IV modułów 
 zewnętrzne źródła finansowania podmiotów społecznych, 

 

mailto:wspolpraca@blasknadziei.pl
http://www.sejmik.kielce.pl/
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 wnioski o dofinansowanie, 
 rozliczanie dotacji, 
 aspekty księgowe i prawne podmiotów społecznych. 

Uczestnicy wezmą także udział w indywidualnym doradztwie z zakresu prawa, marketingu 
i księgowości. Dla wyselekcjonowanej grupy uczestników zorganizowany będzie dwudniowy wyjazd 
studyjny, obejmujący wizyty w przedsiębiorstwach o charakterze społecznym połączone z gamą 
warsztatów dot. przedsiębiorczości i kompetencji społecznych. 
Uczestnikom zapewniamy również bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. 
 

* 
 

Giełda Projektów 2013 
 
Platforma Kultury już po raz III organizuje Ogólnopolską Giełdę Projektów, wyjątkową, gdyż w 

ramach NieKonrgesu Animatorów Kultury – największego spotkania animatorów kultury w Polsce. 
Konkurs ma na celu ukazanie osiągnięć i wymianę doświadczeń w realizacji projektów wykorzystują-
cych sztukę, jej percepcję jako temat lub narzędzie służące animowaniu społeczności lokalnych. 

Aby wziąć udział w giełdzie należy do dnia 7 października wypełnić formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie internetowej:www.platformakultury.pl 
 

* 
 

Szkolenie „Sprawozdawczość Projektów Finansowanych z EFS” 
 
Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach organizuje w dniach 9-10.10.2013 r. w godz. od 9.00 do 

13.00, szkolenie pt. „Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS”. Szkolenie odbędzie się w 
Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA. w Kielcach, przy ul. Śniadeckich 31, sala szkoleniowa 
nr. 3 lub 4 na parterze budynku. Poprowadzi je Martyna Jabłońska, trener kluczowy Regionalnego 
Ośrodka EFS w Kielcach. 

Podczas szkolenia 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. 

Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostaną telefonicznie wyłącznie przedstawiciele podmio-
tów z regionu objętego wsparciem Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach, które w ostatnim czasie 
podpisały umowę na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 oraz Działania 9.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz którzy nie uczestniczyli wcześniej w takim szkoleniu. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezentujące instytu-
cje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckie-
go, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. Więcej informacji na stro-
nie internetowej: www.kielce.roefs.pl. 
 

* 
 

Zaproszenie do nadsyłania fotografii związanych z realizacją świętokrzy-
skich projektów PO KL 

 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

zaprasza do nadsyłania fotografii, ukazujących w wyjątkowy lub inspirujący sposób świętokrzyskie 
projekty programu Kapitał Ludzki. 

Najlepsze z nadesłanych fotografii zostaną pokazane w ramach publicznej ekspozycji zdjęć, 
w IV kwartale tego roku, planowanej przez ŚBRR – Biuro PO KL jako element kampanii promocyjnej, 
podsumowującej efekty wdrażania programu Kapitał Ludzki w naszym regionie. 
 

http://www.kielce.roefs.pl/


 

 

strona - 4 

  
Fotografie należy przesłać do 25 października 2013 r., za pośrednictwem poczty e-mail na 

adres kamil.wojtczak@pokl.sbrr.pl. Łączna wielkość plików w jednej wiadomości nie powinna prze-
kraczać 25 MB. W wyjątkowych przypadkach lub w przypadku kłopotów z pocztą e-mail, prosimy 
o przesyłanie zdjęć na płytach CD lub DVD, na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 
Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce - z dopiskiem „Kapi-
talne fotografie”. 

Do nadsyłanych fotografie należy dołączyć krótki opis, zawierający imię i nazwisko autora 
oraz jego dane kontaktowe, nazwę projektu, do którego odnosi się zdjęcie oraz zwięzłą informację na 
temat samej fotografii lub ich cyklu – tzn. kogo przedstawia dane zdjęcie i jakiego wydarzenia doty-
czy. Jeśli to możliwe, wymagany byłby także  krótki opis projektu, do którego odnosi się zdjęcie (za-
miast opisu można podać linki do stron projektu lub innych stron zawierających odpowiednie infor-
macje). 

Z autorami najciekawszych, wybranych prac, skontaktują się przed przygotowaniem ekspo-
zycji przedstawiciele ŚBRR – Biura PO KL. 
 

* 
 

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszone na październik 

2013/marzec 2014 
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2014: 
 Wydarzenia artystyczne 

o Muzyka 

o Teatr i Taniec 

o Sztuki wizualne 

o Film 

o Promocja kultury polskiej za granicą 

 Kolekcje 

o Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 

o Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 

o Zamówienia kompozytorskie 

o Kolekcje muzealne 

 Promocja literatury i czytelnictwa 

o Literatura 

o Promocja czytelnictwa 

o Czasopisma 

 Edukacja 

o Edukacja kulturalna 

o Edukacja artystyczna 

o Edukacja medialna i informacyjna 

 Obserwatorium kultury 

 Dziedzictwo kulturowe 

o Ochrona zabytków 

o Wspieranie działań muzealnych 

o Kultura ludowa 

o Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 

o Ochrona zabytków archeologicznych 

o Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego 

 Rozwój infrastruktury kultury 

o Infrastruktura kultury 

o Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 

o Infrastruktura domów kultury 

 
 

mailto:kamil.wojtczak@pokl.sbrr.pl
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/muzyka.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/teatr-i-taniec.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/sztuki-wizualne.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/film.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/promocja-kultury-polskiej-za-granica.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/regionalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/zamowienia-kompozytorskie.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/kolekcje-muzealne.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/literatura.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/promocja-czytelnictwa.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/czasopisma.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/edukacja.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/edukacja-kulturalna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/edukacja-artystyczna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/edukacja-medialna-i-informacyjna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/obserwatorium-kultury.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/wspieranie-dzialan-muzealnych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-i-cyfryzacja-dziedzictwa-kulturowego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-kultury.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-domow-kultury.php
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  Wszystkie programy MKiDN przewidują obowiązkowe złożenie wniosku poprzez portal 

systemu EBOI. Możliwość składania wniosków poprzez w/w system zostanie uruchomiona 

w pierwszych dniach października 2013 r. Szczegółowe informacje na temat zasad składania 

wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych "Wytycznych 

do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów" oraz regulaminach programów i 

priorytetów. 

MKiDN uprzejmie informuje jednocześnie, iż w Programach MKiDN na 2014 r. będą 

funkcjonowały następujące terminy naboru wniosków: 

 W przypadku Programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków”, I  nabór 

wniosków będzie trwał do dnia 31 października 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r., 

 W przypadku pozostałych programów/priorytetów, I nabór wniosków będzie trwał do dnia 

30 listopada 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r. 
 

* 
 

Nabór wniosków Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje  
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

w ramach działania  
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  

Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  

działającej na terenie gmin: 
Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 11.09.2013 r. do 11.10.2013 r. 
 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów w godz. 7.30 – 15.30.  

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaga-
nymi załącznikami. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i 
Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej www.lgd-srws.pl. 
Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Dzia-
łania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie w godz. 7.30 – 15.30. 
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

w 2013 roku wynosi 1 000 000,00 zł (słownie zł: jeden milion i 00/100). 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD Stowa-

rzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnione są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl 

oraz do wglądu w siedzibie biura. 
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Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze 

Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 30 74 938. Więcej informacji oraz załącz-

niki dostępne na stronie: http://lgd-srws.pl/. 
 

* 
 

Nabór wniosków w XIII konkursie PFRON  
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe 
do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. 
Nr 29, poz. 172). 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 
Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. 
ustawy. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku są: 
 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia, 
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Pań-

stwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych ko-
ściołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, posiadające statutowy 
zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:  
 cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, 
 cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, 
 cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, 
 cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji 

i specjalistycznych usług, 
 cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, z za-

strzeżeniem postanowień ust. 4. 
Zgłaszane do konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny lub ogólnopolski,z zastrze-

żeniem postanowień ust. 2. W projektach musi zostać zapewniony udział uczestników projektu z co 
najmniej 2 województw. Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie 
uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowa-
dzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie). Projekt o charakterze regionalnym 
lub lokalnym może zostać zgłoszony wyłącznie w ramach celu programowego 2: zwiększenie samo-
dzielności osób niepełnosprawnych, w przypadku typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w pla-
cówce (rehabilitacja ciągła). Ponadto, muszą zostać spełnione następujące warunki:  
 projekt musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę, 
 Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placów-

ki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w 
którym działa placówka, 

 Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowa-
dzenia placówki, 

 placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu, 
 usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły 

(tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). 
 
 
 

http://lgd-srws.pl/
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 Wnioski można składać od 23 września do 18 października br. Więcej informacji o zasadach na-
boru znajduje się na stronie: www.pfron.org.pl. 
 

* 
 

Nabór wniosków do programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabyt-
ków – MKiDN 

 
Strategicznym celem priorytetu jest zachowanie jest zachowanie materialnego dziedzictwa kul-

turowego, 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 właścicie-
lem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadające taki zabytek w trwałym 
zarządzie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje dwa nabory wniosków w ra-
mach w/w priorytetu. Pierwszy z nich upływa 31 października 2013 roku 

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

* 
 

Wsparcie projektów dla dzieci od World Childhood Foundation 
 

Światowa Fundacja Dzieciństwa (World Childhood Foundation - WCF) jest organizacją 
założoną w 1999 przez szwedzką królową Sylwię. Kieruje ona swoje działania do dzieci z naj-
bardziej zmarginalizowanych środowisk. Fundacja skupia się przede wszystkim na wspieraniu 
dziewcząt, natomiast główne grupy docelowe jej działalności to: dzieci ulicy, dzieci przebywa-
jące w instytucjach (tj. domy dziecka), młode matki oraz dzieci wykorzystywanych seksualnie. 

Aktualnie WCF wspiera około 100 projektów w Brazylii, Chinach, Estonii, Niemczech, 
Łotwie, Litwie, Mołdawii, Rosji, Szwecji, RPA, Tajlandii, Ukrainie, USA oraz w POLSCE. 
W Polsce dofinansowanie od Fundacji uzyskały następujące projekty: 
 Projekt "Dobry rodzic - dobry start" – Fundacji Dzieci Niczyje, 
 Projekt: "Centrum rodzic - dziecko: przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci"- Fundacji 

05. 
Aplikacje o dofinansowanie mogą składać: organizacje mające siedzibę w Polsce, na Bia-

łorusi, Brazylii, Kambodży, Chinach, Estonii, Niemczech, Łotwie, Litwie, Mołdawii, Rosji, Szwe-
cji, RPA, Tajlandii, Ukrainie i USA. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie odbywa się 2 
razy w roku: 
 I nabór  - do 15 kwietnia, 
 II nabór - do 15 października. 

Fundacja dopuszcza również wnioskowanie o "małe granty", definiowane jako nieprze-
kraczające 20 000 USD. Aplikacje o tego typu dofinansowanie można składać przez cały rok. 
 
 
 

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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http://dobryrodzic.fdn.pl/
http://www.fundacja05.pl/
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