
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Zaproszenie na szkole-
nie : „Zasady przygoto-
wania skutecznej stra-
tegii regionu”. 

2. Konferencja „Edukacja 
pozaformalna w per-
spektywie finansowej 
2007-2013 i 2014-
2020”. 

3. XI Dzień Kultury i Tra-
dycji gminy Bieliny. 

4. Szkolenie „Zarządzanie 
i rozliczanie działalno-
ści wiejskich organizacji 
pozarządowych”. 

5. Szkolenie ”NGO w śro-
dowisku lokalnym - pro-
fesjonalne przygotowa-
nie spotkań i konferen-
cji”. 

6. Seminarium informa-
cyjno – edukacyjne dla 
nauczycieli i pedago-
gów”. 

7. Szkolenie „Monitoring 
i Ewaluacja projektów 
finansowanych z EFS” 

8.  Bezpłatne porady 
prawne i psychologicz-
ne. 

9. Konsultacje FIO na rok 
2014 - Ankieta. 
 
 

1. Konkurs „Aplikacje Bez 
Barier ” 

2. Konkurs o Nagrodę im. 
Karola Wielkiego dla 
Młodzieży. 

3. Konkurs MSZ ”Współ-
praca z Polonią i Pola-
kami za granicą w 2014 
r.”. 

4. Konkurs na Innowacje 
Społeczne. 
 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
zaprasza do udziału w szkoleniu 

ZASADY PRZYGOTOWANIA SKUTECZNEJ STRATEGII REGIONU  
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 

25-26 listopada 2013 r. 
 

 
Trener prowadzący: Anna Deręgowska – Watza – studia magisterskie: 

Stosunki Międzynarodowe specjalizacja Handel Za-

graniczny na Akademii Ekonomicznej w Krakowie; 

PR Director w Planet PR, wcześniej koordynator pro-

jektów w Inicjatywa IT w Krakowie/ Gridwise Tech, 

marketing i PR na Forum Doradców Podatkowych, 

trener w AG TEST HR, współpraca z fundacja „Acro-

poris” w zakresie PR  

 
25 listopada 2013 r. (poniedziałek) 
0930-1100  Strategia, czyli co? Co to jest produkt turystyczny? Dobre 

praktyki w opracowaniu, wdrożeniach i komunikacji pro-
duktów i marek turystycznych.  

1100-1130  Przerwa kawowa. 
1130-1300  Trendy we współczesnej turystyce. 
1300-1400  Obiad. 
1400-1530  Analiza i benchmarking potencjalnych produktów. 
1530-1600  Przerwa kawowa. 
1600-1730  Warsztaty I: podział na grupy, z których każda ma wyty-

pować najsilniejsze produkty turystyczne swojego regionu, 
które mogłyby się znaleźć w nowej strategii regionu. 
Wspólna “burza mózgów” nad przedstawianymi koncep-
cjami. 

 
26 listopada 2013 r. (wtorek) 
0930-1100 Określanie strategicznych celów w wybranych obszarach. 
1100-1130  Przerwa kawowa. 
1130-1300  Podstawy zarządzania projektem. 
1300-1400  Obiad. 
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1400-1530  Tworzenie harmonogramów działań. Kosztorysowanie. 
1530-1600  Przerwa kawowa. 
1600-1730  Warsztaty II: podział na grupy, z których każda wytyczy cele swojej strategii,  

  spróbuje podjąć się skosztorysowania działań w oparciu o przykładowe cenniki  

  (dostarczone przez trenera)  

 
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, biu-
ro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 21.11.2013 r. do godziny 12:00. 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

* 
 

Konferencja "Edukacja pozaformalna w perspektywie finansowej 2007-2013 
i 2014-2020" 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach zaprasza na konferencję podsumowującą dzia-
łania w ramach Programu "Młodzież w działaniu" i prezentującą podstawowe informacje o progra-
mie Erasmus PLUS. Konferencja pt.” ,,Edukacja pozaformalna w perspektywie finansowej 2007-2013 
i 2014-2020. Jak było, jak będzie?”, odbędzie się 14 listopada na Wydziale Zarządzania i Administra-
cji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielce, ul. Świętokrzyska 21, budynek Centrum 
Przedsiębiorczości i Biznesu). 

Program konferencji: 

900-915  Rozpoczęcie konferencji, przywitanie przybyłych gości.9:15- 9:30 Prezentacja wpro-
wadzajca – Edukacja pozaformalna w perspektywie finansowanej 2007-2013 i 2014-
2020. Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach – Michał Braun 

930-1030  Siła edukacji pozaformalnej - wystąpienia zaproszonych gości: 

 Świętokrzyska Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł 
 Ośrodek Szkolący Programu ,,Młodzież w działaniu” Jakub Kubiec 
 Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet – Kamil Stanos 
 Zakład Doskonalenia Zawodowego – Monika Skowron 
 Nieformalna grupa młodzieżowa ,,Blacksheep – Czarna owca” – Patryk Kopacz 

 

1030-1040  Przejście do biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
1040-1120  Otwarcie Wystawy ,,Krok po kroku – aktywna droga” i podsumowanie projektu 

,,Nowe Pokolenia – Nowe Pomysły. 
1120-1140  Catering 
1140-1240  Seria Warsztatów: 
 
Warsztat 1: dla organizatorów programu „Młodzież w działaniu” 
Warsztat 2: dla byłych uczestników Programu „Młodzież w działaniu” 
Warsztat 3: dla osób zainteresowanych Programem 
 

* 
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  XI Dzień Kultury i Tradycji gminy Bieliny 
 

W niedzielę 17 listopada 2013r. w hali sportowej przy ul. Partyzantów 17 odbędzie się Co-
roczne święto opiewające różnorodność tradycji i kultury naszej gminy Bieliny. Początek wydarzenia 
o godz. 13.30. 

Organizatorzy wydarzenia na ten dzień przygotowali bogaty program artystyczny, którego 
głównymi twórcami będą artyści różnych profesji z gminy Bieliny. Tegoroczny Dzień Kultury i Tra-
dycji gminy Bieliny rozpocznie się o godz. 13.30, uroczystym wręczeniem stypendiów im. JM ks. prof. 
U.J. Karola Teligi dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej z gminy. Następnie swój dorobek artystyczny 
zaprezentują dziecięce zespoły: „Jodełki” oraz „Małe Bielinianki”. Folklorystyczne utwory ziemi świę-
tokrzyskiej wykona Zespół „Makoszyńskie Przepióreczki”, zaś Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy” przed-
stawi bielińskiej publiczności „cztery pory roku” w ich „małej Ojczyźnie”. O oprawę muzyczną wyda-
rzenia zadba bieliński Chór Towarzystwa Przyjaciół Bielin „Sabbaton”, a niedzielne popołudnie umilą 
ludowe  przyśpiewki w wykonaniu miejscowych kapel: Kapeli Herbusia z Makoszyna oraz Kapeli 
Bielińska. Podczas uroczystości nastąpi również rozstrzygnięcie ogłoszonych wcześniej konkursów: 
fotograficznego pn. „100 metrów od mojego domu”, ekologicznego oraz poznamy najlepszy „SPECY-
JAŁ  Z KAPUSTY” wyłoniony w ramach konkursu kulinarnego. Całości będą towarzyszyć dodatkowe 
atrakcje, od poczęstunku opartego na tradycyjnej kuchni regionu świętokrzyskiego przygotowanego 
przez Koła Gospodyń Wiejskich, przez prezentacje wytwórstwa ludowego,  po wystawę ozdób bożo-
narodzeniowych – a wszystko to wykonane samodzielnie przez mieszkańców gminy Bieliny. Podsu-
mowaniem wydarzenia będą, niezapomniane przeboje Marka Grechuty w wykonaniu kieleckiego 
zespołu Consonans. 

Więcej informacji nt. uroczystości zwiera strona internetowa: www.bieliny.pl. 
 

* 
 

Szkolenie "Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji poza-
rządowych" 

 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Centrum Regionalne w Sandomierzu zaprazsza na 

szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”. Udział 
w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolonta-
riuszy, przedstawiciele samorządów, wiejskich liderów, osoby aktywnie działające na obszarach 
wiejskich. Początek szkolenia 21 listopada 2013 o godz. 9.00, a zakończenie 22 listopada o godz. 
18.00 w  hotelu Imperial Residence na ulicy Różana 21 w Sandomierzu. Uczestnicy mają zapewniony 
nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój 
dialogu obywatelskiego. Realizatorem projektu pt. „Dobry start – Centra wpierania i informacji orga-
nizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Centrum 
Regionalne w Sandomierzu, a warsztaty skierowane są do organizacji i instytucji działających na ob-
szarach wiejskich. 
 
Główne zagadnienia programu szkolenia: 
 
• Dokumentacja rachunkowa i podstawy prawne. 
• Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
• Wynik finansowy i zasady ewidencjonowania kosztów i przychodów. 
• Aktywa i pasywa w organizacji pozarządowej. 
• Sprawozdawczość finansowa. 
 
Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje o kolejnych działaniach w ramach projektu oraz 
warunkach udziału w planowanych szkoleniach i konsultacjach z zakresu finansowania organizacji. 
 

* 
 

 
 

www.bieliny.pl.
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  * 
 

Szkolenie "NGO w środowisku lokalnym - profesjonalne przygotowanie spotkań 

i konferencji" 
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, w ramach projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sekto-
ra Pozarządowego", zaprasza osoby reprezentujące stowarzyszenia i fundacje na bezpłatne szkolenie 
"Organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym - profesjonalne przygotowanie spotkań i konferen-
cji". Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2013 w Restauracji Starbex w Końskich przy ul. 
Spółdzielczej 16, w godz. 9:00-15:00. 

Spotkania i konferencje to nieodłączny czynnik działalności organizacji pozarządowych. Udział 
w bezpłatnym szkoleniu jest bardzo dobrym przygotowaniem do takich właśnie zebrań. Podczas szko-
lenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

 rola organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych, analiza potrzeb społeczności lokal-
nych 

 charakterystyka i kategoryzacja spotkań i konferencji 
 zarządzanie procesem organizacji 
 działania marketingowe i public relations - współpraca z mediami 
 organizacja spotkań i konferencji 
 kontrola realizacyjna i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 
Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela: Joanna Bocheńska-asystentka Projektu. 

Biuro Terenowe w Końskich przy ul. Spółdzielczej 16 a, tel. 41-372-41-05,  
e-mail: j.bochenska@sir.com.pl.  

Termin zgłoszeń upływa 21 listopada 2013roku. 
 

* 

Seminarium informacyjno – edukacyjne dla nauczycieli i pedagogów 
 

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Województwo Święto-
krzyskie zapraszają Nauczycieli i Pedagogów do udziału w bezpłatnym Seminarium Informacyjno - 
Edukacyjnym pt. „Debata oxfordzka jako narzędzie do wzmacniania kompetencji społecznych i obywa-
telskich" realizowanym w ramach projektu "Regionalnie z Pasją". Warsztat nie tylko przybliży debatę 
oxfordzką jako doskonałe narzędzie uczące argumentacji, selekcji informacji, dyscypliny wypowiedzi 
i poczucia ważności własnego zdania na sprawy społeczne, ale również w praktyce pozwoli doświad-
czyć tej wyjątkowej formy dyskusji. 

Seminarium odbędzie się 26 listopada 2013 r. w Kielcach. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 
listopada 2013 r. Na stronie internetowej: www. frdl.kielce.pl dostępne jest zaproszenie, program se-
minarium oraz formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa i oświadczeniem. 
 

* 

Szkolenie Monitoring i Ewaluacja projektów finansowanych z EFS 
 

27 listopada 2013 r. w Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A w Kielcach (przy ul. Śnia-
deckich 31, sala szkoleniowa na parterze budynku), odbędzie się szkolenie pn. Monitoring i ewaluacja 
projektów finansowanych z EFS”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zajęcia poprowadzi  Jerzy Kosanowski, trener kluczowy w/w Ośrodka. 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób, które będą odpowiedzialne za prowadzenie 
nadzoru nad realizacją projektu: kierowników, koordynatorów, specjalistów ds. sprawozdawczości, 
monitoringu lub ewaluacji. W przypadku dużego zainteresowania uczestników, na szkolenie 
 

j.bochenska@sir.com.pl.%20
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w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby reprezentujące organizacje, które dopiero 
rozpoczęły bądź planują rozpocząć w najbliższym czasie realizację projektu w ramach PO KL oraz 
instytucje, które nie brały udziału w szkoleniach z podobnej tematyki. 

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem monitoringu 
i ewaluacji w ramach projektów finansowanych z EFS. Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat zasad 
i mechanizmów prowadzenia działań monitoringowych i ewaluacyjnych, oraz ich znaczenia dla wła-
ściwej realizacji, rozliczenia i podsumowania projektu. Omówiona zostanie także rola ewaluacji 
w planowaniu działań instytucji. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezen-
tujące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kielec-
kiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 
znajdującego się na stronie internetowej: www.kielce.roefs.pl. Zarówno osoby zakwalifikowane do 
udziału w szkoleniu jak i osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicz-
nie przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS najpóźniej na kilka dni przed rozpoczęciem szko-
lenia. 
 

* 
 

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; bud 
C1, III piętro, tel.: (041) 342-14-90, e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl) zaprasza na nieodpłatne porady 
prawne i psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu kieleckiego zamieszkujących gminy: 
Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Gó-
ra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka – Nowiny, Strawczyn, 
Zagnańsk. 

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest przez mgr psychologii klinicznej. Realizowane jest 
poprzez proces diagnozowania profilaktyki i oddziaływania terapeutycznego w zakresie: 

 wsparcia dla osób i rodzin mających trudności lub wymagających rozwiązania problemów 
życiowych, 

 pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i trudności szkol-
nych oraz w przypadku dysfunkcji rozwojowych dzieci. 

Porad prawnych z kolei udziela radca prawny poprzez informowanie o obowiązujących przepisach 
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego ochrony praw lokatorów 
oraz innych dziedzin prawa np.: karnego i administracyjnego. Pomoc prawna udzielana jest również 
poprzez przygotowywanie pism procesowych. Nie obejmuje ona reprezentowania klienta przed są-
dami. 

W/w porady udzielane są w siedzibie PCCR w pok. 339. 
 

* 

Konsultacje FIO na rok 2014 - Ankieta 
 

Fundacja Schumana oraz Koalicja Proste Granty uczestniczy w konsultacjach prowadzonych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczących projektu regulaminu FIO na rok 2014. W 
związku z czym pragnie prosić o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże w przygotowaniu się do 
kolejnej części konsultacji : Ankieta 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 

www.kielce.roefs.pl.
mailto:pcpr@powiat.kielce.pl
https://www.surveymonkey.com/s/D9DRM3L
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* 
 

Konkurs Aplikacje Bez Barier 
 

Trwa konkurs "Aplikacje Bez Barier" na najlepszą aplikację mobilną oraz najciekawsze pomysły 
na aplikacje dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy mają 
ogromną przyjemność zaprosić do udziału w konkursie Aplikacje Bez Barier. Jest to pierwszy w Polsce 
konkurs, w ramach którego wybieramy najlepsze aplikacje mobilne oraz najciekawsze pomysły na 
aplikacje dedykowane osobom niepełnosprawnym. 

Nowe technologie w coraz większym stopniu zmieniają i ułatwiają codzienne życie. Jednak na-
dal pozostaje spora grupa osób, dla których są one niedostępne. Konkurs "Aplikacje Bez Barier" ma na 
celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami, jak również zwiększenie 
poziomu wiedzy na temat ich problemów i codziennego funkcjonowania. 
Organizatorzy czekają zarówno na pomysły, jak i gotowe aplikacje. Zgłoszenia należy przesyłać za po-
mocą formularza znajdującego się na stronie www.aplikacjebezbarier.pl. Ze względu na duże zaintere-
sowanie konkursem, ostateczny termin zgłoszeń został wydłużony do 12 listopada b.r. Na autorów 
najlepszych koncepcji czekają najnowsze iPady mini z Retiną! Autorzy najlepszych istniejących aplika-
cji rywalizują o tytuł “Aplikacja bez barier!” Ogłoszenie wyników nastąpi na Wielkiej Gali Integracji, 28 
listopada 2013 roku. 
 

* 
 

Konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 
 

Rozpoczęła się siódma edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Nagroda 
ma na celu: wspieranie rozwoju świadomości na tematy europejskie wśród młodych ludzi, jak również 
ich zaangażowania w integrację europejską. Konkurs, jest organizowany wspólnie przez Parlament 
Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie i adresowany 
jest do osób w wieku od 16 do 30 lat, realizujących projekty ułatwiające porozumienie i współpracę 
między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Mogą brać 
w nim udział osoby lub grupy organizujące np. różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych 
ludzi, projekty internetowe w skali europejskiej lub programy wymiany młodzieży. 

Trzy zwycięskie projekty otrzymają nagrody w wysokości, odpowiednio, pięciu, trzech i dwóch 
tysięcy euro. Ich autorzy zostaną też zaproszeni do Parlamentu Europejskiego. 

Na stronie internetowej: www.charlemagneyouthprize.eu., znajduje się, ulotka informacyjna, 
która przybliży szczegóły konkursu, podając zasady i terminy zgłaszania uczestnictwa. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 20 stycznia 2014. 
 

* 
 

Konkurs MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” 
 

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca 
z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”. 

Konkurs zakłada realizację projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy 
z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom  
 
 

www.charlemagneyouthprize.eu.,%20
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 „Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz obszarom i zadaniom wskazanym     
w pkt. 2.1. Regulaminu konkursu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
w/w zadania publicznego wynosi: 59 300 000. 

O przyznanie dotacji 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 
z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu. 

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu 
wraz z załącznikami. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki reali-
zacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane 
przy wyborze  ofert, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi speł-
nić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych za-
łączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
(www.msz.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. W Regulaminie zawarte są szczegółowe wymagania formalne i merytoryczne dla składa-
nych ofert. Niespełnienie wymogów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zgodnie z 
Regulaminem konkursu raz złożone dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniom. 

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Prawidłowo przygoto-
waną i wypełnioną ofertę w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) należy przesłać na adres: Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, al. J. Ch. 
Szucha 23, 00-580 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs - Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą w 2014 r.” lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 (wejście od Litewskiej), w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz 
12.30-15.30. Każdy egzemplarz oferty (oryginał i kopia) wraz załącznikami należy spiąć osobno. 
Należy wyraźnie zaznaczyć, który egzemplarz jest oryginałem, a który kopią. Dokumenty dotyczące 
jednej oferty (oryginał i kopia) powinny być umieszczone w osobnej kopercie z zaznaczeniem na 
kopercie: nazwy oferenta, nazwy projektu, a także obszaru tematycznego oraz numeru i nazwy za-
dania, zgodnie z opisem w pkt. 2.1. Regulaminu konkursu. 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 6 grudnia 2013 r. Decyduje da-
ta wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu w zakładce  Konkurs 
 

* 

 
Konkurs na Innowacje Społeczne 

 
Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) ogłasza  druga 

edycję Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne (Europena Social Innovation Competition). 
Najlepsze pomysły, które podpowiedzą, jak poprawić sytuację na rynku pracy, mogą liczyć na na-
grodę 20 tys. euro i wsparcie doradcze. W zeszłym roku jednym z finalistów była polska inicjatywa 
Mama Co-Work. Innowacje społeczne rozumiane są przez organizatorów jako zupełnie nowe po-
mysły, łączenie istniejących rozwiązań w nową całość lub znajdowanie sposobów pozwalających na 
lepsze funkcjonowanie dotychczasowych rozwiązań. 

Swoje inicjatywy zgłaszać mogą osoby fizyczne i prawne zamieszkałe lub zarejestrowane 
wUnii Europejskiej lub krajach uczestniczących w Programie na rzecz konkurencyjności i innowacji. 
W konkursie mogą wziąć udział różnego rodzaju organizacje zajmujące się wszystkimi dziedzinami 
życia, zarówno o charakterze non-profit, jak i nastawione na zysk. Zgłoszenia muszą być oryginalne 
i obejmować nowe pomysły na to, jak pomóc ludziom w zdobyciu pracy. 

Wzięcie udziału w konkursie nie jest skomplikowane. Osoba czy instytucja zgłaszająca swoją 
kandydaturę musi wypełnić (po angielsku) prosty formularz, w którym należy opisać swój pomysł, 
wytłumaczyć na czym polega jego innowacyjność, pokazać, jaki wpływ będzie miała idea i jak bę-
dzie on mierzony oraz opisać, jak wyobraża sobie skalowanie idei i przenoszenie jej do innych kra-
jów unii europejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 grudnia 2013 r. 
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www.msz.gov.pl
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolpraca_z_polonia_i_polakami_za_granica_w_2014_r___;jsessionid=0E3A2D806D63D68A5248704C43BB837C.cmsap1p
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Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: 

www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/922730.html 
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