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1. Nabór wniosków z zakresu 
„Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” – SRWS. 

2. Nabór wniosków z zakresu 
„Małe projekty – SRWŚ. 

3. Dotacje dla przedsiębiorców i 
osób prowadzących działal-
ność agroturystyczną. 

4. Konkurs wniosków na dofi-
nansowanie zadań  

5. IV Nabór Wniosków Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji 

6. Nabór wniosków do Działania 
3.1  

7. Konkurs na „Lokalny produkt 
sieciowy” 

8. Nagroda Obywatelska Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skie 

 
Świętokrzyska Gala Jakości 

 
 12 grudnia br. o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Do-
mu Kultury w Kielcach odbędzie się Świętokrzyska Gala Jakości, w trakcie 
której nastąpi uroczyste wręczenie nagród Laureatom XV-jubileuszowej 
edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Laureatom i Wyróż-
nionym w V edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. 
 Głównym celem konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości jest pro-
mowanie i nagradzanie wyróżniających się w regionie przedsiębiorstw, 
instytucji oraz organizacji, które poprzez stałe doskonalenie się, wdraża-
nie nowoczesnych systemów i modeli zarządzania, dorównują światowym 
standardom jakości nie tylko w zakresie oferowanych usług i produktów, 
ale również w sferze swojego wewnętrznego funkcjonowania na wszyst-
kich poziomach struktury organizacyjnej. 
 Świętokrzyska Nagroda Jakości stanowi ona integralną część systemu 
nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i 
doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość na poziomie: 
• krajowym – Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) 
• europejskim – Europejskiej Nagrody Jakości,  
 W XV edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości przyznano łącznie trzy 
Nagrody Główne w poszczególnych kategoriach. Ponadto, z okazji XV-lecia 
istnienia konkursu zostały przyznane - trzy Nagrody Specjalne oraz po raz 
pierwszy - pięć Nagród Indywidualnych . 
 Szczegółowe informacje o Nagrodzonych w XV edycji konkursu - 
http://www.sejmik.kielce.pl/wojewodztwo/swietokrzyska-nagroda-
jakosci/dokumenty-do-pobrania 
Istotą konkursu Świętokrzyski Racjonalizator jest pobudzanie rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego poprzez wspieranie działalności innowa-
cyjnej - nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych 
zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. 
W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP 
udzielił ochrony oraz projekty wynalazcze zgłoszone do ochrony w roku 
kalendarzowym poprzedzającym daną edycję Konkursu. W ramach V edy-
cji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Komisja Konkursowa pod 
Przewodnictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Ad-
ama Jarubasa przyznała dwie Nagrody Główne, dwa Wyróżnienia oraz 
dziewięć Nagród za zgłoszone wynalazki. 
 Uczestnictwo w Świętokrzyskiej Gali Jakości można potwierdzać pod 
numerem tel. 41 365 81 83 oraz drogą mailową na adres 
snj@sejmik.kielce.pl 
Informacje na temat Świętokrzyskiej Gali Jakości oraz obu konkursów 
można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzy-
skiego - Departamencie Polityki Regionalnej, Oddziale Przedsiębiorczości 
i Nadzoru Właścicielskiego tut. Urzędu. 

http://www.sejmik.kielce.pl/wojewodztwo/swietokrzyska-nagroda-jakosci/dokumenty-do-pobrania
http://www.sejmik.kielce.pl/wojewodztwo/swietokrzyska-nagroda-jakosci/dokumenty-do-pobrania
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Konsultacje nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 

 
Do 13 grudnia 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wy-

boru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". 
Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu oraz bliższe szczegóły można znaleźć na stronie 
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/Konsultacje_nowej_wersji_Zasad_dokonywania_wybo
ru_projektow_w_ramach_POKL_041213.aspx 

Nowa wersja "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL", uwzględniająca 
uwagi zgłoszone w ramach konsultacji, zostanie opublikowana w grudniu 2013 r. i będzie obowią-
zywać dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie pro-
jektów systemowych składanych od 1 stycznia 2014 r 

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu wy-
łącznie w zakresie dotyczącym wprowadzonych zmian na adres e-mail: pawel.szymanski@mir.gov.pl  
w terminie do 13 grudnia 2013 r. 

* 
 

Szkolenie "NGO w środowisku lokalnym - profesjonalne przygotowanie spotkań 
i konferencji" 

 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, w ramach projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sek-

tora Pozarządowego", zaprasza osoby reprezentujące stowarzyszenia i fundacje na bezpłatne szkole-
nie "Organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym - profesjonalne przygotowanie spotkań i kon-
ferencji". Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2013 w Jędrzejowie, w godz. 9:00-15:00. 

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: 
• rola organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych, analiza potrzeb społeczności lo-
kalnych 
• 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 są do 11 grudnia. Informacje dodatkowe można otrzymać u Pani 
Agnieszka Musiał-asystentki Projektu. Biuro terenowe w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 42, tel.: 41 
386 80 28, e-mail: a.musial@sir.com.pl 

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę szkoleniową, materiały oraz ciepły posiłek 
w  zasie zajęć. 
 

* 
 

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Akademia TRIZ  
dla biznesu” 

 
16 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbędzie się 

konferencja zamykająca projekt partnerski, realizowany od dwunastu miesięcy na terenie woje-
wództw świętokrzyskiego i małopolskiego, którego głównym celem było wdrożenie nowej formy 
wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie analizy problemów techniczno- organizacyjnych 
i technologicznych firm, przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki TRIZ – Teorii Rozwiązywania 

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/Konsultacje_nowej_wersji_Zasad_dokonywania_wyboru_projektow_w_ramach_POKL_041213.aspx
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/Konsultacje_nowej_wersji_Zasad_dokonywania_wyboru_projektow_w_ramach_POKL_041213.aspx
pawel.szymanski@mir.gov.pl%20%20
:%20a.musial@sir.com.pl
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Innowacyjnych Zadań. 

Wezmą w niej udział realizatorzy oraz uczestnicy projektu Akademia TRIZ dla biznesu, a tak-
że zaproszeni goście z regionów świętokrzyskiego i małopolskiego, reprezentujący środowiska bez-
pośrednio lub pośrednio zaangażowane we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, 
tj., biznesowe, naukowe i administracyjne. 

W trakcie konferencji zostaną m.in. przedstawione i podsumowane poszczególne etapy pro-
jektu, zostaną omówione jego najważniejsze rezultaty oraz zaprezentowane praktyczne aspekty za-
stosowania metodyki TRIZ w różnego rodzaju przedsiębiorstwach – produkcyjnych, usługowych 
i edukacyjnych, w kontekście doświadczeń wynikających z realizacji całego przedsięwzięcia. 
Realizatorzy projektu zaprezentują również komplet materiałów nt. TRIZ (broszurę, przewodnik 
TRIZ oraz zbiór praktycznych zadań na I i II stopień certyfikacji według standardów Międzynarodo-
wej Asocjacji TRIZ), opracowanych i opublikowanych w związku z realizacją projektu „Akademia 
TRIZ dla biznesu”. Część z tych materiałów zostanie rozpowszechniona wśród uczestników konfe-
rencji. 

Ze względów organizacyjnych, wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji, pro-
szone są o potwierdzenie przybycia do dnia 12 grudnia br. na adres mailowy: akademia-
triz@sejmik.kielce.pl lub telefonicznie na numery telefonów: 41 365 81 79, 41 365 81 83. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspie-
rające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. 

* 
 

Zajęcia edukacyjne „na tropie świat” w Muzeum Dialogu Kultur 
 

Chcesz zobaczyć jak świętują Boże Narodzenie w Meksyku, a jak w Australii? Chcesz spraw-
dzić kto szuka migdału w puddingu, a komu w przygotowaniu do świąt przeszkadzają złośliwe skrza-
ty? Przyjdź do Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach i poznaj zwyczaje świąteczne na świecie. 

Podczas godzinnych zajęć dzieci tropią rozrzucone po całym budynku muzeum przedmioty 
związane ze świątecznymi zwyczajami na  świecie. Dzięki nim mali odkrywcy dowiedzą się kto ubie-
ra kaktusy, a kto okręty. Sprawdzą czy na całym świecie ozdabia się choinki, co robi islandzki kot 
i przerażająca ogrzyca i do czego Meksykanom na święta potrzebna jest rzodkiewka. Mali tropiciele 
świątecznych zagadek dowiedzą się także, co to zwyczaj czy tradycja oraz wykonują ozdoby świą-
teczne charakterystyczne dla innych krajów.  

Kosz biletu to 3 PLN.  Zajęcia trwają do 20 grudnia 2013 roku. 
 

* 
 

Spotkanie dyskusyjne „Mobilność młodzieżowa” 
 

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet zaprasza na spotkanie dyskusyjne poświęcone mo-
bilności młodzieżowej, które odbędzie się 8 stycznia 2014 r. o godz. 13.00 w Tiffany Cafe w Kielcach. 
Można będzie dowiedzieć się na nim jak ważna jest mobilność zawodowa i terytorialna w dzisiej-
szych czasach oraz jak z niej korzystać, a także jakie narzędzia i możliwości mają młodzi ludzie, któ-
rzy chcą studiować i pracować w Europie. Udział w spotkaniu mogą wziąć wszyscy, którzy mieszczą 
się w przedziale wiekowym 15-30 lat, które są zainteresowane wyjazdem za granicę na studia, do 
pracy, na wolontariat czy wymianę młodzieżową. Mile widziane są również Zapraszamy osoby, które 
chcą podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z mobilnością. 

W dyskusji będą uczestniczyć także eksperci na co dzień zajmujący się wspieraniem młodzie-
ży w wyjazdach za granicę. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz zaświadczenie 
udziału w projekcie. Spotkanie jest częścią projektu „Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie”, w ra-
mach którego odbywa się cykl spotkań dyskusyjnych z udziałem młodzieży oraz ekspertów i decy-
dentów. 
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  Dyskusje poświęcone są tematom istotnym dla rozwoju polityki młodzieżowej, takim jak aktywność 
obywatelska, bezrobocie czy nauka języków obcych. Zgodnie z nazwą, spotkania odbywają się w swo-
bodnej atmosferze, przy filiżance kawy i ciastku. 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Mło-
dzież w działaniu”. 

* 
 

Nominacje kandydatów do Nagrody Polskiej Rady Biznesu 
 
Ruszyły nominacje do Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Zwycięzcy wyłonieni 

zostaną w trzech kategoriach, a szanse na wygraną mają osoby, które wcielają w życie wartości wyzna-
wane przez patrona nagrody: „wierzyć, działać, dawać”. Nominowanie kandydatów potrwa do końca 
stycznia. 

Celem przyznawania nagrody jest wyróżnienie i uhonorowanie wyjątkowych osób – laureatów 
nagrody – poprzez promocję ich osiągnięć i sylwetek, ale także dostarczanie poprzez historie laureatów 
inspiracji do działania polskim przedsiębiorcom, aktywnym zawodowo Polakom, młodemu pokoleniu. 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 
 Sukces – dla osób, które wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami biznesowymi 
 Wizja i innowacja – dla osób, które prowadzą innowacyjne bądź wizjonerskie działania szcze- 

gólnie warte wsparcia i promocji 
 Działalność społeczna – dla osób, które odniosły spektakularny sukces w działalności społecznej 
Kandydatury do nagrody zgłaszane są przez instytucje nominujące ze sfery administracji publicznej, 

biznesu, szkół wyższych i jednostek naukowo – badawczych, wiodących organizacji opiniotwórczych 
i mediów. Zgłoszenia analizuje Kapituła Nagrody, która następnie wskazuje finalistów w każdej katego-
rii. 

Nominacje można zgłaszać do 31 stycznia 2014 roku, a szczegółowe informacje na temat nominacji 
i samej nagrody można uzyskać pod adresem www.nagrodaprb.pl 

Uroczysta gala finałowa i ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 maja 2014 roku. 
 

* 
 

Rekrutacja do projektów dla osób niepełnosprawnych 
 

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do udziału w projektach dla osób niepełnosprawnych współfinan-
sowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wojewódz-
twach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 
Regulamin rekrutacji i udziału w projektach dostępny na stronie 
http://praca.ffm.pl/index.php?&id=335&mod=4&p=1&php=1 

W poszczególnych województwach realizowane będą następujące projekty: 
- lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim: 

 Projekt pn. "Sprawni w pracy" 
 Projekt pn. "Mobilni na rynku pracy" 

- lubelskim i podkarpackim: 
 Projekt pn. "Droga do samodzielności" 
 Projekt pn. "Trener pracy" 

- na terenie całego kraju: 
 Projekt pn. "Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy" 

 
* 

http://praca.ffm.pl/index.php?&id=335&mod=4&p=1&php=1
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Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

W związku z ustaleniami Podkomisji sejmowej ds. współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi dotyczących projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz w związku ze zgłaszanymi podczas jej prac przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 
propozycjami dodatkowych rozwiązań ustawowych uprzejmie informujemy, że do dnia 15 grudnia 
br. Departament Pożytku Publicznego prosi o przesyłanie konkretnych propozycji zmian w ustawie 
o  ziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.       
 Propozycje zmian należy przesyłać na adres pozytek@mpips.gov.pl (w tytule wpisać „noweli-
zacja”). 

* 

Nowy program ERASMUS+ 

Od 1 stycznia 2014 roku rusza nowy program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS+. Bę-
dzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie. 
 ERASMUS+ połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów (m.in. "Uczenie się przez 
całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, "Młodzież 
w działaniu", Erasmus Mundus, Tempus i Jean Monet). Dodatkowo wprowadzi nowe rodzaje działań 
- poświęcone sportowi. W obszarze edukacji, szkoleń i w sektorze młodzieży program Erasmus+ bę-
dzie umożliwiał realizację działań w ramach trzech kluczowych akcji dotyczących wszystkich sekto-
rów edukacyjnych i młodzieży.  Więcej szczegółów znaleźć można na stronie 
http://erasmusplus.org.pl/ 

*  

Jarmark Bożonarodzeniowy w Kielcach 

Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy w Kielcach. Jest to doskonała okazja, aby zapo-
znać się z szeroką ofertą regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych 
i naturalnych produktów spożywczych, a także asortymentu o charakterze świątecznym. Zapraszamy 
do centrum Kielc, Jarmark trwa od 6 grudnia 2013 do 6 stycznia 2014.    
 W celu ułatwienia parkowania samochodów wszystkim odwiedzającym festyn, a także zapro-
szenia jak największej liczby mieszkańców do miasta Kielce, przez cały okres trwania kiermaszu 
w weekendy od piątku od godziny 17.00 do niedzieli do godziny 22.00 parkowanie na Parkingu Wie-
lopoziomowym "Centrum" będzie bez opłat.        
 Zainteresowanych  udziałem w imprezie kupców organizatorzy proszą o kontakt pod nume-
rami telefonów: 41/ 333-50-61, -62,-63,-64 wew. 312 i 253. 

* 

Wioska Świętego Mikołaja w Bałtowie 

6 grudnia miłościwie nam panujący Święty Mikołaj przybywa ze swoją świtą do Bałtowa i po-
zostanie tam do końca zimy aż do 31 marca 2014 roku. Wraz z królową śniegu i wesołymi elfami 
zaprasza dzieci, rodziców i dziadków do wspólnej zabawy. Czeka tam na Was Bajkowy Park Rozryw-
ki, Lodowa Kraina, Świąteczne Kino 5D. Przejdź lodowy labirynt, nakarm pingwiny, stań oko w oko 
z włochatym mamutem i ogrzej się w chacie Świętego Mikołaja. 

pozytek@mpips.gov.pl%20
http://erasmusplus.org.pl/
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Dodatkowe atrakcje:  
 szaleństwa taneczne z Breakdansowym Mikołajem, 
 chodzący naturalnej wielkości Mamut, 
Chata Św. Mikołaja przeistoczy się w studio telewizyjne. Będziemy łączyć się na żywo, z  podróżują-

cym po rożnych krajach Mikołajem, sprawdzimy gdzie jest i co robi.  Czekając na Św.Mikołaja Lisek Urwi-
sek i Bałwanek zaprosi Państwa do udziału w Bałwankowych Kręglach czy Zimowym Slalomie 

 mroźny labirynt w Krainie Królowej Śniegu z mnóstwem niespodzianek, 
 Lodową Wioskę a więc kawałek Arktyki w Bałtowie w której czekać będzie igloo pełne Eskimo-

sów, pingwinów, reniferów a wraz z nimi mnóstwo zadań do wykonania dla małych i  dużych: 
turniej unihokeja, łowienie rybek z przerębla czy karmienie pingwinka, 

 warsztaty Lukrowania Piernikowej Chatki oraz Choinkowe Zmagania pod okiem Pana Ciastka. 
Więcej http://swietokrzyskie.travel/data/file/oferta2014.pdf 
 

* 
 

 

Nabór wniosków z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - SRWŚ 
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 Ob-

szarów 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 13.12.2013 r. do 10.01.2014 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 wymaganymi 
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, Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania - Sto-
warzyszenia 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 Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie 
w godz. 7.30 – 15.30 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” w 2013 roku wynosi 670 532,46 zł (słownie zł: sześćset siedemdziesiąt tys. pięćset trzydzieści 

http://swietokrzyskie.travel/data/file/oferta2014.pdf
www.minrol.gov.pl
www.arimr.gov.pl
www.prow.sbrr.pl%20
www.lgd-srws.pl
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tys. pięćset trzydzieści dwa i 46/100). 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnione są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl 
oraz do wglądu w siedzibie biura. 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze 
Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (041) 30 74 938. 

Komplet dokumentów, niezbędnych załączników i akty prawne znajdą państwo na stronie: 
http://www.arimr.gov.pl/?id=1464 oraz na stronie internetowej: www.lgd-srws.pl w zakładce Kon-
kursy/Ogłoszenia o konkursach. 
 

* 

Nabór Wniosków z zakresu „Małe projekty” - SRWŚ 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
z zakresu „Małe projekty” 

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 Ob-

szarów 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 13.12.2013 r. do 10.01.2014 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 wymaganymi 
załącznikami. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi www.minrol.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 
„Małe projekty” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Roz-woju Wsi 
Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie w godz. 7.30 – 15.30 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w 2013 roku wynosi 738 
030,94 zł (słownie zł: siedemset trzydzieści osiem tys. trzydzieści i 94/100). 
 Ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dofinan-
sowanie otrzymują tylko te operacje, które w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymują ze 
wszystkich kryteriów co najmniej 40% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich kryte-
riów poza kryterium „Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie wskaźników produktu Lokalnej Strategii 
Rozwoju”. 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze 
Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (041) 30 74 938. 

www.lgd-srws.pl%20
http://www.arimr.gov.pl/?id=1464%20
www.lgd-srws.pl%20
www.minrol.gov.pl
www.prow.sbrr.pl%20
www.lgd-srws.pl
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór wniosków z zakresu „Małe projekty” 
z następujących typów projektów:        
 Przedsięwzięcie I Krajobraz wsi świętokrzyskiej:              
1. budowy, odbudowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją, zagospodarowanie lub 
oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej m.in. szlaków tury-stycznych, 
punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdo-
wego, tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek  spacerowych i dydaktycznych,          
2. promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego lokalnego dzie-
dzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi forma-
mi ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.       
 Przedsięwzięcie II Zabytki wsi świętokrzyskiej:                      
1. przygotowania i wydania folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych doty-
czących obszaru LSR,                  
2. przygotowania lub zmodernizowanie stron Internetowych promujących region, związanych te-
matycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR.     
 Przedsięwzięcie III Wieś świętokrzyska tętniąca życiem społeczno kulturalnym:        
1. organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych służących podniesieniu 
aktywności społecznej mieszkańców,                 
2. organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promo-
cją walorów LSR.          
 Przedsięwzięcie IV Wieś świętokrzyska aktywna gospodarczo:              
1. organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych służących podniesieniu 
aktywności gospodarczej mieszkańców.               
2. inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzenia na rynek produktów i usług bazujących 
na lokalnych zasobach,  tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturo-
wym, historycznym i przyrodniczym zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podno-
szenie jakości takich produktów lub usług przez: 
• udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 
• promocję produktów lub usług lokalnych, 
• uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemie jakości, 
• budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzy-

stywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 
• badanie rynku produktów lub usług lokalnych, 
3. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków pro-
wadzenia działalności gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, 
z wyłączeniem działalności rolniczej.                   
Przedsięwzięcie V Kraina Sacrum i Profanum               
1. wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne z wyłączeniem hoteli, moteli, 
pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.        
 Niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: 
www.lgd-srws.pl, w zakładce Konkursy/Ogłoszenia o konkursach. 

 
* 

 

Dotacje dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność agroturystyczną 
 

W dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2013 r. przedsiębiorcy lub osoby prowadzące działal-
ność agroturystyczną mogą składać wnioski o dotację w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą 
przyszłością” realizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
w Sandomierzu. 

www.lgd-srws.pl
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Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów): 
• rozbudowę przedsiębiorstwa, 
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu pro-

dukcyjnego, 
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na 

sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, 
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodar-

czej przedsiębiorstwa, 
• zmianę wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług, 
• modernizację środków produkcji. 
Dodatkowo promowane będą projekty złożone przez Wnioskodawców, którzy: 

 Posiadają siedzibę na terenie realizacji projektu 
 Wprowadzają do obrotu produkty/usługi oparte na zasobach lokalnych określonych w „Kata-

logu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich” 
 Tworzą dzięki dotowanej inwestycji nowe miejsca pracy 

Minimalny poziom dofinansowania dla pojedynczego projektu nie może być mniejszy niż 
15.000 zł i nie większy niż 120.000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 60% wydat-
ków kwalifikowanych projektu. Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Krzysztof Lubas – Kierow-
nik projektu telefonicznie pod numerem (15) 833-34-07 lub mailowo: k.lubas@opiwpr.org.pl. Pełną 
dokumentację znaleźć można  na stronie Programu 
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/89-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-
dotacje-dla-przedsiebiorstw 
 

* 
 

Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym mło-
dzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach między-
narodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do 
udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014. 

Dotację na realizację zadania mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 11 ust. 1, 2, 3 rozpo-
rządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051). Wnioski składane w ramach 
niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania publicznych wyżej wymienionego. Obsługę 
konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego. 

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów 
i realizacji zadania na zasadach określonych w Decyzji nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 
listopada 2013 r.  Wnioskodawca musi wykazać udział środków własnych w planowanym przedsię-
wzięciu. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki na realizację innych umów. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem 
dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formula-
rzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.   

Wnioski należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa, w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub 
data złożenia): od 28 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku. 
 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
k.lubas@opiwpr.org.pl
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/89-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dotacje-dla-przedsiebiorstw
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/89-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dotacje-dla-przedsiebiorstw
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 Szczegóły na stronie internetowej http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-
dofinansowanie-zadan-ze-.html 

* 
 

IV Nabór Wniosków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Nabór jest otwarty dla wnio-
sków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze, czyli krótkie wizyty przedstawicieli 
instytucji edukacyjnych korzystających z dofinansowania z funduszy norweskich i EOG lub potencjal-
nych beneficjentów. 

Celem wizyt musi być: 
 nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; 
 podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych; 
 przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu; 
 wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypen-

dialnego i Szkoleniowego lub z innych programów. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak: 

 szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika); 
 szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne); 
 publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego; 
 instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego 

stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe). 
Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Is-

landii lub Liechtensteinu. 
Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 29 stycznia 2014, naj-
później musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2014 r. 

Całkowita alokacja (środki z funduszy norweskich oraz funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkła-
dem krajowym) na konkurs wynosi 177 284 euro. Nabór prowadzony jest w trybie on-going co ozna-
cza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany 
do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. 

Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą. Nabór 
projektów odbywa się w okresie od 4 grudnia 2013 r. do 3 lutego 2014 r., do godz. 16.00. Termin koń-
cowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji 
elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków. 

Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty dostępne są na stronie 
http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-przygotowawcze-nabor-grudzien-2013 
 

* 
 

Nabór wniosków do Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 

 
Od 16 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie 

przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infra-
struktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Regionalnego Programu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest  Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, jednostka organizacyjna samorządu województwa. 

Dofinansowanie może być przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację 
dróg wojewódzkich wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową: 

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html
http://www.fss.org.pl/pv/wizyty-przygotowawcze-nabor-grudzien-2013
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 obiektami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych w ciągach 
tych dróg, w tym m.in. oświetlenia, chodników, kładek dla pieszych, przejść podziemnych; 

 budową, przebudową, rozbudową i modernizacją drogowych obiektów inżynierskich w cią-
gach tych dróg, w tym mostów, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych, ekranów akustycz-
nych, zatok przystankowych, parkingów „Park and Ride”. 

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamknię-
tego nr 3.1.4 wynosi ogółem 19 000 000,00 zł. 
 Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca lub 
przesyłką kurierską, na adres: Sekretariatu Naboru Projektów Infrastrukturalnych, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel. (41) 365 81 12.  
Więcej informacji  www.mir.gov.pl 
 

* 
 

Konkurs na „Lokalny produkt sieciowy” 
 

W ramach programu pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” Ośrodek Promowania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Województwem Świętokrzyskim organizuje 
konkurs na „Lokalny produkt sieciowy”. Głównym celem konkursu jest promowanie powstawania i 
wspierania partnerstw lokalnych, reprezentujących różne sektory, wspierających lokalny rozwój  
społeczno-gospodarczy, a w szczególności promowanie tworzenia i wdrażania lokalnych produktów 
sieciowych w sektorze turystyki. 

Konkurs realizowany jest na terenie powiatów kieleckiego, ostrowieckiego, opatowskiego i 
sandomierskiego (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec z Św.) i adresowany jest do partnerstw 
formalnych lub nieformalnych działających na tym terenie, wdrażających koncepcje sieciowego pro-
duktu turystycznego.  

Główną nagrodą w konkursie jest sfinansowanie udziału laureata 1 miejsca w targach tury-
stycznych odbywających się na terenie Polski.  
Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie sieciowego produktu turystycznego na pod-
stawie formularza wniosku, w terminie do 31 grudnia 2013 roku. O dotrzymaniu terminu decyduje 
data wpływu formularza konkursowego na adres pocztowy: Ośrodek  Promowania Przedsiębiorczo-
ści, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Lokalny Pro-
dukt Sieciowy”.  

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie 
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/49-konkurs-na-lokalny-produkt-sieciowy . 
Szczegółowe pytania można  kierować pod nr telefonu (15) 833-34-04 lub na adres e-mail 
p.korpysz@opiwpr.org.pl. 

* 
 

Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie 
 

Do 31 stycznia 2014 roku istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw na 
Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Pre-
zydenta RP 

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektyw-
nych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. 

Przyznawana jest w trzech kategoriach: 
1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym 
mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych; 
2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpra-
cować i wykształcą wzory działań dla innych; 
3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które 
w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego. 

%20www.mir.gov.pl
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Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się 

każdego roku przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. 
Nagroda Obywatelska jest przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia wybrane wśród dzia-

łań zamieszczonych na Witrynie Obywatelskiej, która ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk. 
Na podanej stronie można pobrać regulamin przyznawania Nagrody Obywatelskiej 
http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/nagroda-obywatelska-prezydenta-rp/ 

* 
 

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 
Strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 
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