
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Zaproszenie na szkole-
nie „Prowadzenie kon-
sultacji społecznych” 

2. Międzynarodowe Targi 
Innowacji i Nowych 
Technologii. 

3. Szkolenie Finansowe 
aspekty prowadzenia 
„Małej Szkoły”. 

4. „Klimaty i smaki zapra-
szają do Krainy Kultur”. 

5. Nowa atrakcja w Bałto-
wie. 

6. Solidarna Szkoła – nowy 
program Fundacji CEO 
i Europejskiego Cen-
trum Solidarności 

7. Szkolenie „Podstawy te-
rapii Behawioralnej 
Dzieci z ADHD i Zabu-
rzeniami Zachowania”. 

 

1. Konkurs Raporty spo-
łeczne. 

2. Konkurs Seniorzy XXI 
wieku – II edycja. 

3. Konkurs Polska Pomoc 
rozwojowa 2014. 

4. Konkurs „Mój region 
w Unii Europejskiej 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

PROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

organizowanym w ramach projektu pn. 

„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 

22-23 października 2013 r. 

w Hotelu GROMADA 

Cedzyna 44 B, 

25 – 900 Kielce 

 

 

Trener prowadzący: Agnieszka Reiske – studia podyplomowe: Psychologia 

i negocjacje w biznesie (w trakcie); studia licencjackie 

na kierunku Zarządzanie i Marketing w WSHE w Łodzi; 

własna działalność hortus-edu.pl-Freelancer-

trener, menager projektów, doradztwo, coaching - 

współpraca ze szkołami, z sektorem biznesu, admini-

stracji samorządowej, z sektorem pozarządowym m.in. 

IMMOEE Wa-wa, Indeks Colsunting Wa-wa, Instytut 

Europejski w Łodzi, BORIS Wa-wa, OFOP, FERSO, 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódz-

kiego, Centrum OPUS, Fundacja Urban Forms i inne; 

kierownik projektu: ogólnopolski program e-learingowy 

w Fundacji Komandor-Warszawa; P.O. Kierownika Pla-

cówki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Słupsku; po-

mysłodawca i prezes Stowarzyszenia SPOŁECZNIE 

ZAANGAŻOWANI, Łódź. 

 

 

22 października 2013 r. (wtorek) 

09.30 – 11.00 - Wprowadzenie. Podstawowe definicje oraz regulacje prawne 

konsultacji społecznych. 

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa. 

11.30 – 13.00 – Proces konsultacji społecznych: 

 zasady organizacji, 

 ryzyko ich realizacji, 

 cechy dobrych konsultacji. 

13.00 – 14.00 – Obiad. 

14.00 – 15.30 – Zasady prowadzenia konsultacji społecznych – przygotowanie 

merytoryczne i organizacyjne – warsztaty cz.1. 

13.30 – 16.00 –  Przerwa kawowa. 
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16.00 – 17.30 – Zasady prowadzenia konsultacji społecznych – ich realizacja i zakończenie – warsztaty 

cz.2. 

 

23 października 2013 r. (środa) 

09.30 – 11.00 – Zarzadzanie konfliktem społecznym: podstawowe pojęcie, pozytywne i negatywne skutki 

konfliktu. 

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa. 

11.30 – 13.00 – Minimalizowanie ryzyka zaistnienia konfliktu oraz ich negatywnych skutków. 

13.00 – 14.00 – Obiad. 

14.00 – 15.30 – Dobre praktyki z zakresu konsultacji społecznych. 

15.30 – 16.00 – Przerwa kawowa. 

16.00 – 17.30 – Prezentacja pracy uczestników. Praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. 

 

Cele szkolenia: 

 poznanie istoty konsultacji społecznych, 

 poznanie podstaw prawnych ich prowadzenia, a także partycypacji i komunikacji publicznej, 

 nabycie wiedzy z zakresu konfliktu społecznego, 

 nabycie praktycznych umiejętności planowania i realizacji konsultacji społecznych. 

 

 

Informacja o miejscu szkolenia wraz z kartą zgłoszeniową zostanie zamieszczona na stronie: 

www.swietokrzyskielgd.pl w późniejszym terminie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone 

są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl) do dnia 

18.10.2013 r. do godziny 14:00. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 
* 

Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii 
 

W dniach 17-19 października 2013 r. w Kielcach, odbędą się Międzynarodowe Targi Innowa-
cji i Nowych Technologii. Oprócz przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, uczestnicy i zwie-
dzający targi zobaczą specjalną strefę dedykowaną młodym wynalazcom. Pomysłodawcą i organiza-
torem Strefy Młodych Wynalazców jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, przy 
współpracy z Targami Kielce SA. Będzie to miejsce, w którym zostaną zaprezentowane rozwiązania, 
pomysły i wynalazki, stworzone przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa święto-
krzyskiego. Ze względu na swój innowacyjny charakter zyskały one uznanie w trakcie różnych olim-
piad i konkursów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wiele z tych rozwiązań ma w sobie 
potencjał, pozwalający na komercjalizację i praktyczne zastosowanie. Intencją organizatorów jest 
wyszukiwanie i promowanie prac stworzonych przez młodych, kreatywnych ludzi, których talent 
i praca mogą posłużyć innowacyjnemu rozwojowi nie tylko regionu świętokrzyskiego. Celem działa-
nia jest również stworzenie możliwości nawiązania współpracy szkół i środowiska biznesowego przy 
opracowywaniu wspólnych pomysłów i rozwiązań w ramach Świętokrzyskiego Systemu Innowacji. 
Będzie temu służyć przygotowane w ramach Strefy specjalne miejsce do prowadzenia rozmów 
w przyjaznej, sprzyjającej atmosferze. 

W trakcie Targów trzynaście swoich wynalazków zaprezentują szkoły z Ostrowca Święto-
krzyskiego, Ożarowa, Połańca i Staszowa. Zespół Szkół w Ożarowie przedstawi m.in. wypalarkę pla-
zmową do cięcia blach o grubości do 15mm oraz giętarkę tworzyw sztucznych. Twórcy tych pomy-
słów zdobywali laury w ramach Olimpiady Innowacji Technicznych 2013 oraz w konkursie „Młody 
Wynalazca”. Zespół Szkół w Połańcu pokaże m.in. SAFE STEP – bezpieczną laskę dla niewidomych. 
Urządzenie jest wyposażone w układ automatycznie włączanego oświetlenia, czujnik sygnalizujący 
wibrowaniem rękojeści zbliżanie się do przeszkody oraz kółko prowadzące, ułatwiające korzystanie 
z laski osobom z niedowładem ręki. Projekt zdobył złoty medal z wyróżnieniem na Światowych Tar-
gach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2012 
 
 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/
mailto:biuro@swietoktzyskielgd.pl
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  I miejsce w konkursie „Młody Wynalazca” 2012 oraz znalazł się w finale telewizyjnego konkursu 
„Polski Wynalazek 2013”. Drugim prezentowanym przez tę szkołę pomysłem będzie WANTED 
CLOCK – lokalizator osób zaginionych. Urządzenie wyposażone w czujnik GPS powstało przede 
wszystkim z myślą o osobach cierpiących na zaburzenia pamięci. Ten wynalazek nagrodzony na te-
gorocznej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i w Młodym Wynalazcy będzie w listopadzie repre-
zentował Polskę na Targach BRUSSELS INNOVA 2013. Opisy wszystkich pomysłów prezentowanych 
w Strefie Młodych Wynalazców na Targach INNO-TECH można znaleźć na stronie: 
http://www.targikielce.pl/innotech/index.php?s=wydarzenia_towarzyszace#smw 

* 

Szkolenie Finansowe aspekty prowadzenia „Małej Szkoły” 

W dniach 18 – 19 października 2013 r w Szkole Podstawowej w Jeziorku (gm. Nowa Słupia) 
odbędzie się organizowane przez Inkubator Trzeciego Sektora w Kielcach, szkolenie pn. Finansowe 
aspekty prowadzenia „Małej Szkoły”. Zajęcia skierowane są do: przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych z województwa świętokrzyskiego – członków, wolontariuszy, pracowników prowadzących 
lub zainteresowanych założeniem organizacji prowadzących działalność oświatową. Formularz zgło-
szeniowy do pobrania znajduje się na stronie internetowej: www.inkubator.epi.org.pl 

* 

„Klimaty i smaki zapraszają do Krainy Kultur” 

21 października 2013 roku, TVP1 wyemituje ok. godz. 12.30 (po programie „Agrobiznes”) 
program „Klimaty i smaki”. Odcinek ten będzie poświęcony Krainie Kultur, jednej z sześciu krain te-
matycznych Szlaku Przygody – wyróżnionego V miejscem i liczbą 761 oddanych głosów w interne-
towym Plebiscycie Polskiej Organizacji Turystycznej i Wirtualnej Polski na najlepszą atrakcję tury-
styczną Polski. Program był nagrywany u Partnerów w/w Programu Lojalnościowego m.in. w: Gmin-
nym Centrum Kultury w Szydłowie, Zespole Pałacowym w Kurozwękach. Zapraszamy do obejrzenia! 

* 

Nowa atrakcja w Bałtowie 

JuraPark w Bałtowie przygotował dla wszystkich odwiedzających świętokrzyską krainę dino-
zaurów nową atrakcję, którą jest - „Wioska czarownic”, nawiązująca do święta Halloween. Wioska 
będzie przeznaczona przede wszystkim dla dzieci. Dla tych najmłodszych – do 4 roku życia, wstęp 
będzie bezpłatny. Będzie można ją odwiedzać do 3 listopada – codziennie od godz. 11.00 – 20.00. 
W nowej atrakcji największego kompleksu turystycznego w województwie świętokrzyskim będzie 
można zobaczyć makiety wszystkich stworzeń uważanych za upiorne i straszne – czarownic, zjaw 
czy duchów. Wiele z nich będzie nawiązaniem do znanych opowieści czy baśni. Sercem wioski będzie 
Chata Czarownicy, w której czekają na zwiedzających: „magiczne potraw i wywary” a także dania 
kuchni regionalnej. Przygotowano również bogaty program zajęć, który przedstawia się następująco: 

• od godz. 11.00 - zabawy, gry, 

• od godz. 13.00 - konkursy – taneczny, ze szklaną kulą, kulinarny czy kalambury, 

• od godz. 16.00 - rozpalane będzie ognisko, będące niegdyś nieodłącznym elementem wszela-
kich obrzędów. 
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  Ponadto każdego dnia (od godz. 17:30) będzie miał miejsce specjalny spektakl „Sabat cza-
rownic i ich przyjaciół”, w którym uczestniczyć może również publiczność. Obrzędy zakończone zo-
staną uroczystą paradą wszystkich stworów z „Wioski”. Przez cały czas na terenie Bałtowskiej Saba-
thówki, w której zlokalizowana będzie „Wioska czarownic” animatorzy będą prowadzić gry i zabawy 
dla wszystkich chętnych. 
 

* 
 

Solidarna Szkoła – nowy program Fundacji CEO i Europejskiego Centrum Soli-
darności 
 

Program „Solidarna Szkoła” jest elementem ogólnopolskich obchodów 25 rocznicy pierw-
szych demokratycznych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 roku, wspólnego projektu Kancelarii 
Prezydenta RP i Kancelarii Senatu „Archiwa Przełomu” 1989-1991 oraz działań podejmowanych 
przez Inicjatywę Razem 89. Ma na celu podejmowanie działań kształtujących w uczniach poczucie 
tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. Jest skierowany do 
uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych, którzy realizując projekty historyczne, spo-
łeczne i obywatelskie szukają odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 
• „Solidarność” – jakie są jej historia i współczesność? 
• Co to jest solidarność i w czym może się przejawiać? 
• Dlaczego solidarność jest taka ważna w życiu społecznym? 
• Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie demokracji? 

Działania zaplanowane w programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokra-
tycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku. Będą kształtować w uczestnikach poczucie 
współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się 
na rzecz solidarności i demokracji. Ponadto w ramach Programu uczniowie poznają swoją społecz-
ność lokalną: przeprowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących 
współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji. Wspól-
nie z nauczycielami zorganizują lekcje obywatelskie, opracują solidarnościowe trasy edukacyjne, 
wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp. Program przewiduje 
także lekcje demokracji online, materiały pomocnicze, wsparcie merytoryczne i metodyczne, festiwal 
internetowy, biblioteczkę materiałów. Najaktywniejsi uczestnicy Programu spotkają się na gali 
w nowoczesnej siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 12 uczniów i uczennic 
weźmie udział w  iędzynarodowym spotkaniu „Szkoła Przyszłości”, w którym młodzież z Europy 
Środkowo-Wschodniej wymieni się doświadczeniami w budowaniu demokracji w ich kraju. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada br. poprzez formularz internetowy: 
http://www.ceo.org.pl/pl/koss/form/zgloszenia-do-programu-solidarna-szkola. Więcej informacji 
znajduje się na stronie: www.ceo.org.pl/solidarna. 
 

* 

Szkolenie „Podstawy terapii Behawioralnej Dzieci z ADHD i Zaburzeniami Za-
chowania” 

 
W dniach 10-11 stycznia 2014 w Kielcach w godz. 10.00 – 16.00, odbędzie się szkolenie "Pod-

stawy Terapii Behawioralnej Dzieci z ADHD i Zaburzeniami Zachowania" organizowane przez Ośro-
dek Terapii Behawioralnej SUKCES. Zajęcia skierowane będą do psychologów, pedagogów, terapeu-
tów, nauczycieli, studentów chcących poszerzyć wiedzę i nauczyć się prowadzenia terapii metodą 
behawioralną. Udział w nich jest odpłatny. Koszt wynosi 250 zł od osoby. Wpłaty należy dokonywać 
na nr konta: mbank: 56 1140 2004 0000 3502 7414 4099. W tytule przelewu trzeba podać imię 
i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia. W przypadku rezygnacji na cztery dni przed planowa-
nym szkoleniem, lub w przypadku nieobecności na szkoleniu, zwroty opłat nie przysługują 
 

Szkolenie poprowadzi p. Joanna Andrzejewska – terapeuta dzieci z nadpobudliwością  
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 psychoruchową i Zespołem Aspergera, dyrektor Ośrodka Psychoterapii Behawioralnej SUKCES 
w Warszawie. Zakres tematyczny zajęć w poszczególnych dniach przedstawia się następująco: 

 PIĄTEK 
• omówienie objawów ADHD, ODD, CD, 
• omówienie procesu diagnozy, prezentacja ankiet wykorzystywanych do zebrania wywiadu, 
• zasady kwalifikowania dzieci na terapie, 
• dobór dzieci do grup terapeutycznych. 

 SOBOTA 
• podstawy terapii behawioralnej, 
• procesy grupowe, 
• praca na pozytywach, 
• tworzenie kodeksu zasad i konsekwencji, 
• praca z trudnymi zachowaniami. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian organizacyjnych. O wszystkich zmianach uczestnicy 
zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zakwali-
fikowania na szkolenie w przeciągu 2 dniu od wysłania zgłoszenia należy skontaktować się z biurem. 
Zgłoszenia przyjmowane będą e – mailowo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefo-
nicznie: (22) 251 69 25 w godz. 9.00 – 17.00 (także pod nr 696 806 539 lub 509 585 619). Więcej 
informacji na stronie: www.sukces-konferencje.pl. 
 

* 

Konkurs Raporty społeczne 
 

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei 
odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania 
społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych 
obszarach. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS (dawniej 
CSR Consulting). Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafi-
nansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przed-
siębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środo-
wiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania 
w publikowanych raportach. Konkurs  przyczynia się do transparentności działań organizacji i po-
dejmowania dialogu z interesariuszami.  

Do konkursu można zgłaszać raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności/ zrównoważo-
nego rozwoju – czyli takie, które opisują wpływ organizacji w aspektach środowiskowym, społecz-
nym i biznesowym. Raport można zgłosić do konkursu w terminie od 25 września do 28 październi-
ka 2013 roku. Zgłoszenia mogą nadsyłać wszystkie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozabizneso-
we z siedzibą w Polsce, np. organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych. 
W konkursie ocenione będą jedynie raporty wydane w języku polskim, które obejmują sprawozdanie 
za rok 2012 i dotyczą działań w Polsce. Raporty społeczne firm i organizacji pozabiznesowych będą 
oceniane oddzielnie. Do konkursu można zgłaszać raporty, które ukazały się jako odrębne publikacje 
(a nie części raportów globalnych i/lub raportów rocznych z działalności organizacji). Organizacja 
zgłaszająca raport do konkursu zobowiązana jest wypełnić formularz on line na stronie konkursu 
www.raportyspoleczne.pl, załączając wersję PDF oraz dostarczyć 26 egzemplarzy raportu w formie 
drukowanej lub w wersji CD, o ile takie zostały wydane. Jeśli organizacja wydała raport tylko w wer-
sji HTML, wysyła jedynie link do strony, na której dostępna jest publikacja Materiały w formie dru-
kowanej należy dostarczyć do dnia 28 października 2013 roku na adres: Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Ewa Albińska, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa. Raporty zostaną ocenione przez jury 
w oparciu o wypracowane kryteria. 
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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 - Stowartokrzyskiej  
 
 

• Nagroda główna – przyznaje jury, 
• Najlepszy debiut – przyznaje jury, 
• Nagroda Ministerstwa Gospodarki – przyznaje przedstawiciel ministerstwa, 
• Nagroda dziennikarzy – przyznają dziennikarze, 
• Nagroda internautów – zostaje przyznana w wyniku głosowania on line. 
Raporty organizacji pozabiznesowych mogą zostać nagrodzone w kategoriach: 
• Nagroda główna – przyznaje jury, 
• Najlepszy debiut – przyznaje jury. 
Nagrody dla organizacji pozabiznesowych mogą zostać przyznane, pod warunkiem że do 

konkursu wpłynie przynajmniej 5 raportów. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii. Jury 
może przyznać wyróżnienia wśród raportów firm i organizacji pozabiznesowych. Więcej informacji 
o konkursie na stronie internetowej: www.raportyspoleczne.pl. 

 
* 

 

Konkurs Seniorzy XXI wieku – II edycja 
 
Celem projektu Konkurs: Seniorzy XXI wieku. jest stworzenie cyklicznego rozpoznawalnego 

prestiżowego konkursu w Polsce dla branży III sektora, organizacji działających na rzecz osób star-
szych, w którym oceniana jest skuteczność projektów, spójność założeń projektu oraz jego rezulta-
tów. Organizatorem konkursu jest: koordynator koalicji FORUM 50+. Seniorzy XXI wieku. Komitet 
konkursu Seniorzy XXI wieku. stanowią przedstawiciele Komitetu Sterującego  FORUM 50+. Seniorzy 
XXI wieku. Komitet jest ciałem decyzyjnym we wszelkich kwestiach regulaminowych, porządkowych 
i spornych na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Jury stanowią osoby nie będące 
członkami koalicji, przedstawiciele wszystkich sektorów oraz mediów. Poniżej Harmonogram kon-
kursu oraz terminy obrad jury. 

 
Harmonogram Konkursu: 
• 1-2.10.2013 ogłoszenie konkursu, 
• 31.10.2013 (czwartek) godz. 15.00 - nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń 

konkursowych (wersja elektroniczna i papierowa). Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać 
na adres: ESPAR 50+, ul. Marymoncka 34, AWF Warszawa (Pawilon Związków Sportowych), pokój nr 
2, 00-968 Warszawa; z dopiskiem „Zgłoszenia Seniorzy XXI wieku”, 

• 4-6.11.2013 -  w sytuacji braków formalnych w nadesłanych materiałach informacja 
o potrzebie uzupełnienia dokumentów przez Zgłaszającego, 

• 7-8.11.2013 – uzupełnienie zgłoszonych przez Komitet Konkursowy braków formal-
nych przez Zgłaszającego. 

 
Obrady Jury: 
• do 22.11.13 - Etap 1 – ocena on-line, 
• do 29.11.13 – Etap 2 – obrady na żywo. 
 
Więcej informacji o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie in-

ternetowej: www.forum50.org. 
 

* 
 

Konkurs Polska Pomoc rozwojowa 2014 
 
Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), ogłasza konkurs: „Polska pomoc rozwo-
jowa 2014”. Celem zadań w ramach konkursu jest: realizacja działań rozwojowych, w tym 

http://www.forum50.org/
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wsparcia transformacyjnego, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej 
w 2014" (dotyczy zadania I) i „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-
2015” (dotyczy zadania II), odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów/celów działań 
objętych odpowiednio ww. dokumentami. Konkurs zakłada: wyłonienie najlepszych projektów 
zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, 
publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organiza-
cyjne. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach konkur-
su wynosi: 21 450 000 PLN w tym: 
1) na zadanie I: 21 150 000 PLN, 
2) na zadanie II: 300 000 PLN. 

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa 
w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu. 
Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób 
przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wybo-
rze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, 
jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wnio-
sku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie In-
formacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się 
z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Więcej informacji o konkursie oraz dokumenty 
konkursowe znajdują się na podanych powyżej stronach internetowych. 
 

* 
 

Konkurs „Mój region w Unii Europejskiej 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza konkurs pn. 
„Mój region w Unii Europejskiej”, organizowany dla: publicznych i niepublicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs ma na celu opraco-
wanie autorskiego scenariusza lekcji z zakresu edukacji europejskiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem informacji na temat korzyści, jakie przynosi realizacja projektów unijnych dla lokalnej 
społeczności. 

Prace należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2013 r. na adres: Departament Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. 
Paderewskiego 34a, 25-002 Kielce, z dopiskiem KONKURS „MÓJ REGION W UNII EUROPEJ-
SKIEJ”. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kompletu multimedialnych 
geograficznych i historycznych atlasów świata do wykorzystania na lekcjach przyrody, geogra-
fii i historii. Na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl znajduje się 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 

 


