
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

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

2. Szkolenie „Zasady 
współpracy NGO z ad-
ministracja publiczną”. 

3. XI Warsztaty Przedsię-
biorczości. 

4. Szkolenie ”ABC księgo-
wości w organizacjach 
pozarządowych. 

5. Warsztaty „Natura 2000 
– Naturalny Krajobraz”. 

6. XV Powiatowy Turniej 
Jednego Wiersza o Laur 
Jesieni 2013. 

7. Konsultacje społeczne 
projektu Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014 
– 2020. 

8. Wystawa poświęcona 
Henrykowi Śienkiewi-
czowi. 
 

1. Konkurs „Innow@cyjnie, 
Kre@tywnie, Spr@wnie”. 

2. Konkurs grantowy 
„Wsparcie Demokracji 
2014”. 

3. Konkurs Obywatele dla 
Demokracji/Współpraca 
Dwustronna. 
 

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. 
 

w Hotelu i Restauracji „STANGRET” 
ul. Kusocińskiego 51 

25 – 045 Kielce 
 
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. 



 

 

strona - 2 

 

 

  

1100-1130  Przerwa kawowa. 
1130-1300  Podstawy zarządzania projektem. 
1300-1400  Obiad. 
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). 

 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy 
z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 21.11.2013 r. do godziny 12:00.  
 
Karta zgłoszenia 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

* 
 

Szkolenie „Zasady współpracy NGO z administracją publiczną” 
 
W dniach 12-13 listopada br., w Hotelu „Ameliówka” w Mąchocicach Kapitulnych odbyło się 

kolejne szkolenie „Zasady współpracy NGO z administracją publiczną”, realizowane w ramach pro-
jektu „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowane-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom podstawowych definicji oraz aktów 
prawnych regulujących współpracę NGO z administracją publiczna, a także innych dokumentów re-
gulujących w/w współpracę oraz obszary ją objęte. Omówione zostały także zasady, na których po-
winna opierać się rzeczywista współpraca w/w podmiotów. Podczas zajęć poruszony został temat 
partycypacji społecznej i budżetu partycypacyjnego, będącego częścią reformy polityki danej spo-
łeczności. Omówiona także została rola obywateli w procesie budowania świadomości i aktywności 
społecznej. Podsumowaniem i jednocześnie uzupełnieniem tematyki poruszonej podczas szkolenia 
była dyskusja nad sytuacją w zakresie lokalnej współpracy w oparciu o doświadczenia uczestników, 
na podstawie, której udało się wykreować model współpracy z administracją w lokalnych społeczno-
ściach osób biorących udział w zajęciach. 

Było to czwarte szkolenie z I modułu. Przypominamy wszystkim uczestnikom, którzy rozpo-
częli szkolenia w I lub II cyklu, że w tym roku będą mieli ostatnią szansę na ukończenie pełnego cyklu 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach, w których do tej pory jeszcze nie brali udziału. 
 

* 
 

XI Warsztaty Przedsiębiorczości 
 
Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Studenckie Koło 
Naukowe „KONCEPT” zapraszają od 19 do 21 listopada 2013 r. studentów i osoby zainteresowane 
rozwojem osobistym oraz szeroko rozumianym pojęciem przedsiębiorczości, na XI Warsztaty Przed-
siębiorczości. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131115_KS_karta_zgloszeniowa.doc
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  Tegoroczna edycja warsztatów odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach i obejmuje udział w debacie oraz cyklu warsztatów pod hasłem 
„Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”. Wydarzenie, odbywa się w ramach obchodów Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości. 

W pierwszym dniu 19 listopada odbędzie się konferencja inauguracyjna, która stanowi plat-
formę wymiany doświadczeń z udziałem praktyków biznesu. W trakcie otwartej dyskusji uczestnicy 
będą mieli możliwość wyrażenia opinii oraz zadawania pytań przedsiębiorcom i przedstawicielom 
instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie rozpocznie ekonomista Banku Światowego dr Marcin Piąt-
kowski wykładem „Nowy, polski złoty wiek czyli przedsiębiorczość wśród młodych”. Konferencji 
będzie towarzyszyć Mini Giełda Przedsiębiorczości, gdzie na stoiskach zaprezentują się instytucje 
udzielające wsparcia studentom, zainteresowanym założeniem własnego biznesu takie jak: Akade-
mickie Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Fundacja Agencja Rozwoju Regional-
nego, Kielecki Park Technologiczny, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP oraz 
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. 

Na 20-21 listopada zaplanowano praktyczne warsztaty dla studentów z zakresu rozwoju 
osobistego, psychologii, doradztwa biznesowego i podatkowego. Poprowadzą je m.in. Dominik Bo-
rawski - coach rozwoju osobistego, specjaliści od bankowości i finansów oraz doradcy zawodowi. 

Patronat honorowy na wydarzeniem objęli: Adam Jarubas  Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego, Bożentyna Pałka - Koruba Wojewoda Świętokrzyski oraz Wojciech Lubawski Prezydent 
Miasta Kielce. 

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia znajdują się na Świętokrzyskim Portalu Innowacji: 
www.spinno.pl 
 

* 
 

Szkolenie "ABC księgowości w organizacjach pozarządowych" 
 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach Projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sek-

tora Pozarządowego zaprasza na szkolenie "ABC Księgowości w organizacjach pozarządowych", któ-
re odbędzie się 23 listopada 2013 w Kielcach przy ul. Wspólnej 8A w godzinach 9:00-15:00. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych. 

Szkolenie skierowane jest dla osób, które chcą  dowiedzieć się, jak prowadzić prawidłową 
księgowość swojej organizacji lub uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania w tej dziedzinie. 

 
Tematyka szkolenia: 
 polityka rachunkowości, 
 praktyczne zastosowanie ustawy o rachunkowości na przykładzie prowadzenia ksiąg handlo-

wych, 
 zasady prowadzenia księgowości w NGO, 
 obowiązki sprawozdawcze w NGO. 

 
Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela: Monika Wilk pod numerem tele-

fonu: 41 242 47 17 lub pod adresem e-mail: m.wilk@sir.com.pl. Organizatorzy szkolenia zapewniają 
profesjonalną kadrę szkoleniową, materiały oraz ciepły posiłek podczas zajęć. Dodatkowo każdy 
uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 
listopada 2013 godz. 14:00 
 

* 
 
 
 
 
 
 

http://www.spinno.pl/
mailto:m.wilk@sir.com.pl


 

 

strona - 4 

  
Warsztaty „Natura 2000 – Naturalny Kapitał” 

 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach 

„Natura 2000 – Naturalny Kapitał” organizowanych w ramach projektu „Misja Natura” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najbliższe zajęcia odbędą się w dniach 26-27 li-
stopada 2013 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 
pozarządowych, instytucji, lokalnych przedsiębiorców oraz rolników z gmin, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Bodzechów, Bałtów, Ćmielów, Tarłów, Solec nad Wisłą zainteresowanych rozwojem swojego regionu 
czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 PLH260019 Dolina Kamiennej. W trakcie 
warsztatów przedstawione zostaną informacje o funkcjonowaniu sieci Natura 2000, zasobach przyrod-
niczych obszaru Doliny Kamiennej, korzyściach wynikających z gospodarowania na obszarze ochrony 
oraz możliwościach pozyskania środków na ten cel ze źródeł krajowych i unijnych. 

Warsztaty składające się z sześciu 2-dniowych spotkań odbędą się w następujących terminach: 
26-27.11.2013 – „Natura 2000 – pozytywne inspiracje” 
10-11.12.2013 – „Odnawialne źródła energii – dlaczego warto z nich korzystać?” 
7-8.01.2014 – „Walory przyrodnicze Doliny Kamiennej”/„Turystyka kwalifikowana i ekoturystyka 
szansą rozwoju regionu” 
21-22.01.2014 – „Agroturystyka i produkt lokalny – jakość potwierdzona marką Natura 2000” 
4-5.02.2014 – „Zdobywanie funduszy – masz dobry pomysł, ale jak go zrealizować?” 
25-26.02.2014 – „Dolina Kamiennej – miejsce dla człowieka, miejsce dla Natury” 

Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa w warsztatach jest udział w 4 spotkaniach 
(udział w spotkaniach pierwszym i ostatnim jest obowiązkowy). Pierwsze spotkanie odbędzie się w 
Ośrodku Szkoleniowym „Leśne Kąty” (Sudół 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski). Terminy pozostałych 
szkoleń mogą ulec zmianie na wniosek uczestników pierwszego spotkania. Uczestnikom zapewniamy 
materiały szkoleniowe, lunch oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby 
także nocleg. 

W wypadku, gdy na któryś z tematycznych modułów nie zgłosi się wystarczająca liczba osób, 
organizatorzy przewidują zastąpienie go modułem, na który zgłosi się najwięcej chętnych. 
W celu zgłoszenia udziału w warsztatach należy przesłać do 20 listopada 2013r wypełniony 
i podpisany formularz zgłoszeniowy: 
- drogą elektroniczną: e-mail: misjanatura@fwie.pl 
- faks: 12 631 57 30 
- pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 
Kraków 
Można też zgłosić udział telefonicznie pod nr 012 631 57 31. Formularz dostępny jest na stronie 
www.misjanatura.fwie.pl w zakładce „Tu działamy”. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. 
Kwalifikacja dokonywana będzie według regulaminu dostępnego na stronie www.misjanatura.fwie.pl. 
Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane telefonicznie lub mailowo. 
 

* 
 

XV Powiatowy Turniej Jednego Wiersza o Laur Jesieni 2013 
 

Staszowski Ośrodek Kultury jest organizatorem Powiatowego Turnieju Jednego Wiersza o Laur 
Jesieni 2013. Patronat nad turniejem sprawuje  Gmina Staszów oraz Powiat Staszowski. Turniej zosta-
nie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 
a) uczniowie szkół gimnazjalnych, 
b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
 
 
 
 

file:///C:/Users/asus/Desktop/www.misjanatura.fwie.pl
http://www.misjanatura.fwie.pl/
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Celem turnieju jest pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie 
poezji, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, ukazanie piękna poezji; 
prezentacja literackich dokonań uczestników konkursu. Każdy uczestnik może nadesłać maksymal-
nie 3 wiersze, które nie były publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach, nie były 
wcześniej nagradzane w innych konkursach, są pracą samodzielną, tzn. nie przepisaną z książek lub 
czasopism zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
Nr 24, poz. 83, art. 115).Utwory należy opatrzyć następującymi danymi autora: imię, nazwisko, adres, 
wiek, nazwę szkoły, nr telefonu. 

Zgłoszenia z dopiskiem „Laur Jesieni” należy nadsyłać na adres: Staszowski Ośrodek Kultury, 
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów lub doręczać osobiście do 25 listopada 2013r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2013r. Laureaci zostaną powiadomieni listownie lub 
telefonicznie. Wyniki zostaną podane na stronie www.sok.info.pl niezwłocznie po ich ogłoszeniu. 
Wszyscy uczestnicy są zaproszeni na spotkanie podsumowujące połączone z rozdaniem dyplomów 
i nagród (książkowych) dla laureatów. 

Do prac należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobo-
wych na potrzeby promocji turnieju oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez SOK nadesłanych 
utworów w prasie, Internecie i innych publikacjach (wg wzoru). 
Nadesłanie tekstów, o których mowa wyżej oraz wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
 

* 
 

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 
13 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłosze-

nia konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020. Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 15 listopada do 
20 grudnia 2013 r. W związku z tym wszystkie podmioty zainteresowane kształtem przyszłego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w szczegól-
ności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, 
administrację rządową, organizacje pozarządowe, zapraszane są do zapoznania się z treścią doku-
mentu i zgłaszania uwag oraz opinii. 

Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy składać poprzez wypeł-
nienie formularza znajdującego się na stronie http://www.sejmik.kielce.pl i przesłanie na adres e-
mail: konsultacje.rpo@sejmik.kielce.pl. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego wyżej 
terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Planowane spotkania konsultacyjne w powiatach, w trakcie, których zostanie zaprezentowa-
ny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020: 
 
27 listopada 2013 r. 
 Opatów (dla osób i instytucji z terenu powiatu opatowskiego), 
 Sandomierz (dla osób i instytucji z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego), 

6 grudnia 2013 r. 
 Końskie (dla osób i instytucji z terenu powiatów: koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskie-

go), 
 Busko-Zdrój (dla osób i instytucji z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskie-

go), 
9 grudnia 2013 r. 
 Ostrowiec Świętokrzyski (dla osób i instytucji z terenu powiatów: ostrowieckiego, staracho-

wickiego i skarżyskiego), 
 
 

http://www.msz.gov.pl/
file:///C:/Users/asus/Desktop/konsultacje.rpo@sejmik.kielce.pl
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  16 grudnia 2013 r. 
 Kielce (dla osób i instytucji z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego). 

 
* 

 

Wystawa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi 
 
Wystawę poświęconą życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza można oglądać w gmachu Sejmu 

RP. Ekspozycja, którą przygotowało Muzeum Narodowe w Kielcach we współpracy z Główną Bibliote-
ką Lekarską w Warszawie, będzie prezentowana w wielu miejscach Polski. W uroczystym otwarciu 
wystawy, które odbyło się 6 listopada, oprócz potomków Henryka Sienkiewicza wraz z seniorką rodu  
Jadwigą Sienkiewicz – wnuczką pisarza uczestniczyli m.in. parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, 
starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i Robert Kotowski, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Kielcach. Wydarzeniu patronuje marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 

Wystawa przypomina sylwetkę pisarza, społecznika i patrioty, który poprzez swą twórczość 
krzepił serca kolejnych pokoleń Polaków, a także wpływ, jaki jego książki miały na społeczeństwo i 
postawy patriotyczne Polaków. Ekspozycja jest również formą uczczenia przypadającej w październiku 
tego roku  55. rocznicy otwarcia muzeum w Oblęgorku i promocja w Polsce jego zbiorów. - Oblęgorek 
to miejsce szczególne, będące symbolem jedności wszystkich Polaków, którzy rozdarci między zabor-
ców, potrafili się zjednoczyć w imię wspólnego celu, którym było uhonorowanie człowieka nazwanego 
„ojcem narodu"- mówiła podczas otwarcia wystawy w gmachu Sejmu Agnieszka Kowalska-Lasek, kie-
rownik Muzeum im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku. 

Tymczasem zbliża się rok 2016, rok wielkich rocznic: 170. urodzin i 100. rocznicy śmierci Hen-
ryka Sienkiewicza, a także 130. rocznicy ukończenia" Potopu" i 120. "Quo vadis", książek, które na 
trwałe wpisały się w kulturę polską. Muzeum Narodowe w Kielcach, którego oddziałem jest Pałacyk 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, rozpoczęło starania, aby rok 2016 został oficjalnie ogłoszony Ro-
kiem Sienkiewiczowskim. 
 

* 
 

Konkurs „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” 
 

Do 24 listopada można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursie dla gmin i ich mieszkańców, 
którzy skorzystali z unijnych środków zakup komputerów i dostęp do internetu dla osób wykluczo-
nych cyfrowo.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystej 
gali. 
  Konkurs jest skierowany do gmin, w których w ramach Działania 8.3 PO IG co najmniej 50% 
gospodarstw domowych wytypowanych do udziału w projekcie otrzymało już sprzęt komputerowy 
i dostęp do internetu. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną trzy, które prowadziły najlep-
sze działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców. Zwycięskie gminy oprócz 
pamiątkowych dyplomów i statuetek  zostaną nagrodzone filmem promocyjnym oraz artykułem pra-
sowym poświęconym wyróżnionemu projektowi. Gminy mogą nadsyłać zgłoszenia konkursowe do 24 
listopada 2013 roku do godziny 16:00 na adres mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemys-
law.kalinowski@mac.gov.pl. 

Konkurs „Otwarci na świat – Internet w naszym domu” skierowany jest natomiast  do dzieci 
w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie na kupno komputera i dostęp do Internetu 
w ramach Działania 8.3. Dzieci mogą nadsyłać prace graficzne wykonane dowolną techniką kompute-
rową, które pokazują co Internet zmienił w ich życiu lub życiu ich rodziny. Dla 12 najlepszych prac 
przewidywane są atrakcyjne nagrody, m.in. gadżety elektroniczne.  
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Plik graficzny należy przesłać do 24 listopada 2013 roku do godziny 16:00 na adres e-mail: 
mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl. 

Więcej informacji znajduje się w na stronie internetowej 
http://www.sejmik.kielce.pl/item/37670-konkurs-innow-cyjnie-kre-tywnie-spr-wnie 
 

* 
 

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2014” 
 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza trzecią edycję konkursu grantowego 

„Wsparcie Demokracji” Konkurs ten jest częścią programu "Wsparcie Demokracji", którego celem 
jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka 
w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD, a jednocześnie okre-
ślonych w raporcie „Freedom in the World 2013” (Freedom House) jako „częściowo wolne” lub „bez 
wolności”. 

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych 
w drodze konkursu grantowego wynosi 4.200 tys. zł. 

Priorytety tematyczne konkursu przedstawiają się następująco: 
 Wolności obywatelskie w państwie prawa 

-wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji pań-
stwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicz-
nych; 

-poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi nieza-
leżnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;  

-wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monito-
ringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka; 

-uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej. 
 Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji 

-wzmocnienie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demo-
kratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja 
obywatelska; 

-wsparcie liderów transformacji systemowej. 
 Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego 

-wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lo-
kalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych; 

-wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, 
zwłaszcza obywatelskich. 

O granty mogą ubiegać się: 
 zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, 
 -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. 

Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do 
których są adresowane. 

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie w wysokości: 
 małe granty: wysokość dofinansowania 40-70 tys. Zł. Aplikować mogą wnioskodawcy mający 

doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie 
obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD i/lub własne doświad-
czenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich. 

 duże granty: wysokość dofinansowania 100-300 tys. Zł. Aplikować mogą wnioskodawcy mają-
cy udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających 
się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej 
DAC OECD a jednocześnie mający w okresie 2010-2013 doświadczenie w gospodarowaniu 

 
 
 
 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/item/37670-konkurs-innow-cyjnie-kre-tywnie-spr-wnie
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
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środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku ka-
lendarzowego. 

Składając wniosek o dofinansowanie w wysokości powyżej 100 tys. zł. wnioskodawcy mogą dodatkowo 
wnioskować o dofinansowanie drugiego modułu projektu w roku 2015. Szczegółowe zasady uczestnic-
twa w konkursie oraz dokumenty konkursowe zamieszczone są na stronie internetowej: 
www.solidarityfund.pl. 
 

* 
 

Konkurs Obywatele dla Demokracji/Współpraca dwustronna 
 

Program "Obywatele dla Demokracji", którego operatorem jest Fundacja Batorego, 
a finansowanie pochodzi ze środków norweskich, to 37 mln EURO m.in. dla NGO na projekty w latach 
2013 - 2016. ŚCIEŻKA STOSUNKI DWUSTRONNE Wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską 
(czyli państwem – beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli państwami – darczyńca-
mi) jest jednym z ważnych celów Mechanizmów Finansowych. Na projekty realizowane w partnerstwie z 
podmiotami z Norwegii, Liechtensteinu lub Islandii można ubiegać się o dotacje zgodnie z zasadami opi-
sanymi w zakładkach Projekty tematyczne i Projekty systemowe. Ponadto oferujemy dotacje służące 
inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy dwustronnej. Nabór ciągły prowadzony jest - do 1 dnia każdego 
miesiąca w okresie od 1 sierpnia 2013 do 1 listopada 2015.  

Poniżej zamieszczone zostały informacje dot. rodzaju dotacji oraz podstawowych założeń jej 
przyznania. Wnioski należy przygotować na odpowiednim formularzu (Przygotowanie dwustronnych 
projektów partnerskich, Nawiązanie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej) przesłać pocztą elek-
troniczną na adres bilateral@batory.org.pl Wnioski rozpatrywane są w ciągu jednego miesiąca. Szczegó-
łowe informacje i wytyczne dotyczące przygotowywania i składania wniosków, Podręcznik dla Wniosko-
dawców oraz formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania znajdują się w zakładce Dokumen-
ty do pobrania stronie: www.ngofund.org.pl. 
 
 
Dotacje na: przygotowanie dwustronnych 
projektów partnerskich 
 

Dotacje na: rozszerzenie lub wzmocnienie 
współpracy dwustronnej 
 

Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe z 
Polski oraz organizacje i instytucje z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii 
 

Wnioskodawcy: polskie organizacje pozarzą-
dowe, które otrzymały dotacje na realizację 
projektu 

Wysokość dotacji: do 50 000 PLN/do 12 000 
EUR 
 

Wysokość dotacji: do 65 000 PLN 
 

Wkład własny: nie jest wymagany 
 

Wkład własny: nie jest wymagany 
 

Okres wykorzystania dotacji: od daty jej przy-
znania do 30 grudnia 2014 roku 
 

Okres wykorzystania dotacji: od daty jej przy-
znania do 30 kwietnia 2016 roku 
 

Składanie wniosków: do 1 dnia każdego mie-
siąca w okresie 1 września 2013-1 września 
2014 

Składanie wniosków: do 1 dnia każdego mie-
siąca w okresie 3 lutego 2014-1 grudnia 2015 

 
* 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.solidarityfund.pl/
http://www.ngofund.org.pl/projekty-tematyczne/informacje-podstawowe/
http://www.ngofund.org.pl/projekty-systemowe/informacje-podstawowe/
http://www.ngofund.org.pl/stosunki-dwustronne/dokumenty-do-pobrania-wspolpraca-dwustronna/
http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Formularz1-wniosku-na-przygotowanie-projekt%C3%B3w-dwustronnych.odt
http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Formularz1-wniosku-na-przygotowanie-projekt%C3%B3w-dwustronnych.odt
http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Formularz2-wniosku-na-nawi%C4%85zanie-lub-wzmocnienie-wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt
mailto:bilateral@batory.org.pl
http://www.ngofund.org.pl/dokumenty-do-pobrania-wspolpraca-dwustronna
http://www.ngofund.org.pl/dokumenty-do-pobrania-wspolpraca-dwustronna
http://www.ngofund.org.pl/
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