
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Rekrutacja na specjalizację 
II stopnia w zawodzie pra-
cownik socjalny. 

2. "Schematom STOP! Wspól-
ne działania instytucji po-
mocy społecznej i instytu-
cji rynku pracy – pilotaż". 

3. Seminarium kontaktowe 
"Mind EUR Mental Health". 

4. Powrót do tradycji Winiar-
skich Ziemi Sandomier-
skiej. 

5. „Ekoinnowacje- od pomy-
słu do biznesowego sukce-
su” - projekt dla mikro, ma-
łych i średnich firm. 

6. Akademia Młodego Eko-
nomisty – Kielce. 

7. Ekonomiczny Uniwersytet 
Dziecięcy 

8. III etap konsultacji PROW 
2014 – 2020. 

9. Apel w sprawie instrumen-
tu "Rozwój Lokalny Kiero-
wany przez Społeczność" – 
podpisz się! 

10. Sztuka w ostrowieckim 
muzeum 

 

1. „Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej 2014”.. 

2. Konkurs dotacyjny Razem'89. 
3. Kreatywna Europa: kompo-

nent Kultura - nabór wnio-
sków. 

4. „Inni nie są gorsi” 
5. Konkurs z naszej spiżarni. 

Produkty regionalne Ziemi 
Sandomierskiej 

6. Ogólnopolski konkurs „Nasz 
projekt eTwinning 2014 – X 
edycja” 

 
* 
 

Rekrutacja na specjalizację II stopnia w zawodzie pracow-
nik socjalny 

 
W związku z kontynuacją zadań w ramach projektu systemowego 

„Edukacja receptą na lepsze jutro" przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach informuje, iż trwa rekrutacja na specjalizację II stopnia w za-
wodzie pracownik socjalny dla pracowników jednostek opieki pomocy 
społecznej województwa świętokrzyskiego.  

W roku 2014 będziemy realizować specjalizację II stopnia w zawo-
dzie pracownik socjalny dla 30 pracowników jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej. Specjalizacja będzie realizowana w dwóch specjalno-
ściach po 15 osób na jedną specjalność: 

• Praca  socjalna z osobami bezrobotnymi 
• Praca  socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy 
Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych specjalizacji II stopnia: KA-

TOWICE. 
Specjalizacja II w zawodzie pracownik socjalny będzie realizowana 

w przez WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie ul. Pandy 13 na Wydziale 
Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. 

W ramach projektu przewiduje się pokrycie następujących kosz-
tów specjalizacji: 

• czesnego, 
• opłaty egzaminacyjnej przed CKE (pierwszy termin), 
• materiałów dydaktycznych 
• noclegów  wraz ze śniadaniem 
Zajęcia rozpoczną się w lutym 2014 r. Nabór kandydatów potrwa 

do 29.01.2014 r. Należy zapoznać się  z warunkami przystąpienia do spe-
cjalizacji. Znajdują się one w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej.  

Strona internetowa na której można znaleźć rozporządzenie oraz 
inne przydatne informacje: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-
spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-
spolecznych/specjalizacja-w-zawodzie-pracownik-socjalny/#akapit 

Podstawą  uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie kompletu 
poprawnie wypełnionych  dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papie-
rowej) drogą pocztową  (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście 
na sekretariat ROPS (pok. 233) w terminie do 29.01.2014 r. 

 
* 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/specjalizacja-w-zawodzie-pracownik-socjalny/%23akapit
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/specjalizacja-w-zawodzie-pracownik-socjalny/%23akapit
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/specjalizacja-w-zawodzie-pracownik-socjalny/%23akapit
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"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji 

rynku pracy – pilotaż" 

 
Powiat buski jako jeden z 40 powiatów w kraju przystąpił do przeprowadzenia pilotażowej 

części rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Projekt syste-
mowy, w ramach którego będą realizowane pilotaże został zainicjowany przez Departament Pomocy 
I Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jest realizowany przez Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju jako lider realizujący program, ogła-
sza nabór rodzin wielodzietnych do udziału w projekcie pn. "Schematom STOP! Wspólne działania 
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Główny cel projektu to pomoc rodzinom wielodzietnym w wyjściu spod systemu pomocy spo-
łecznej oraz wzmocnienie pozycji rodzin wielodzietnych w społeczeństwie. W ramach realizacji pro-
jektu zostanie utworzone Centrum Aktywizacji Rodzinne. Wybranym rodzinom zostanie zapewnione 
różnorodne zajęcia wpisujące się w zakres trzech filarów systemu wsparcia i pomocy: prozatrudnie-
niowego, pomocy społecznej oraz reintegracji społeczno-zawodowej. W realizację projektu zaanga-
żowane będą instytucje pomocy oraz instytucje rynku pracy. Rodziny będą wspierać wybrani specja-
liści. Zapewnią pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i interpersonalnego, zdobyciu kwalifikacji 
zawodowych, zorganizują rodzinne zajęcia, zabawy sportowe i edukacyjne dla dzieci, wspólne wy-
jazdy integracyjne.  

Projekt skierowany jest do rodzin wielodzietnych z powiatu buskiego – rodzina wielodzietna 
– 3 dzieci i więcej.  

Rekrutacja do projektu trwa do 31.01.2014 r. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w 
projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Busku – Zdroju. Udział w pro-
jekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy  
Rodzinie w Busku – Zdroju, Al. Mickiewicza 27, w godz. 7:30 – 15:30, tel. 41 370 81 81. 
 

* 
 

Seminarium kontaktowe "Mind EUR Mental Health" 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium "Mind EUR Mental Health", które odbędzie się 
w dniach 27.03.2014 - 31.03.2014. 

Głównym celem seminarium jest umożliwienie znalezienia partnerów do realizacji wspól-
nych wymian młodzieżowych w ramach nowego programu Erasmus +, o tematyce zdrowia psychicz-
nego. 

Seminarium skierowane jest do osób: 
- bezpośrednio pracujących z młodzieżą; 
- nie mających doświadczenia w realizacji wymian młodzieżowych; 
- pragnących w najbliższej przyszłości realizować projekty międzynarodowe w ramach pro-

gramu Erasmus +: Młodzież; 
- poszukujących organizacji partnerskich do realizacji wspólnych projektów; 
- posiadających motywację, by aktywnie uczestniczyć w CAŁYM seminarium; 
- władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym; 
- mających ukończone 18 lat. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 31 stycznia 2014 r. za pośrednictwem strony 

SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application...  
  (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). 
Więcej informacji na stronie http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/seminarium-

kontaktowe-mind-eur-mental-health 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application...
http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/seminarium-kontaktowe-mind-eur-mental-health
http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/seminarium-kontaktowe-mind-eur-mental-health
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Powrót do tradycji Winiarskich Ziemi Sandomierskiej 
 

Towarzystwo Naukowe Sandomierskie zaprasza na konferencję podsumowującą realizację 
projektu Powrót do Tradycji Winiarskich Ziemi Sandomierskiej, która odbędzie się 6 lutego 2014 
roku w  Hala Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu przy ul. Patkowskiego. Projekt jest współfi-
nansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Konferencja ma charakter otwarty a towarzyszyć jej będzie ekspo-
zycja maszyn, sprzętu i usług oferowanych przez podmioty w otoczeniu ogrodnictwa. 

Program konferencji: 
9.00-9.15 Otwarcie 
9.15-9.30 Informacje o Programie GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ  PRZYSZŁOŚCIĄ - Anna      

Zając – Nogaj. 
9.35-10.00     Informacja z realizacji Projektu POWRÓT DO TRADYCJI WINIARSKICH ZIEMI SAN-

DOMIERSKIEJ –  Janusz Suszyna. 
10.00-10.30    30  Winnice Sandomierza od średniowiecza do czasów nowożytnych – Dominika 

Burdzy. 
10.30-11.00  Zakładanie i prowadzenie winnicy w chłodnym klimacie – Magdalena Kapłan. 
11.00-11.45  Ochrona winorośli przed chorobami na przykładzie problemów minionego sezonu – 

Janusz Mazurek. 
11.45-12.15 Wykonywanie nastawu wina gronowego – Marceli Małkiewicz. 
12.15-12.50 By móc sprzedawać wino z własnej winnicy – Marcin Płochocki. 
12.50-13.20 Nasz sukces - Sylwia i Mateusz Paciura. 
13.20  Ocena młodego wina z Winnicy Św. Jakuba 
 

* 
 

„Ekoinnowacje- od pomysłu do biznesowego sukcesu” - projekt dla mikro, ma-
łych i średnich firm 

 
 Udział w projekcie szkoleniowo-doradczym „Ekoinnowacje- od pomysłu do biznesowego 

sukcesu”. Projekt jest w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skie-
rowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, która: 
- Wprowadza na rynek produkt lub usługę wpisującą się w kategorię ekoinnowacji i potrzebuje 
wsparcia w zakresie procesów marketingu i wsparcia sprzedaży 
- Planuje stworzenie ekoinnowacji i potrzebuje wsparcia w zakresie budowania modelu biznesowe-
go, strategii marketingowej, albo doradztwa w zakresie możliwości finansowania inwestycji 
- Planuje wdrożyć rozwiązania proekologiczne, które pomagają dbać o środowisko naturalne i po-
trzebuje wsparcia w ich wyborze, lub analizie opłacalności i przygotowaniu uzasadnienia bizneso-
wego. 

W szczególności w uczestnictwie w projekcie mogą wziąć udział osoby zarządzające przed-
siębiorstwem, odpowiedzialne za wypracowanie strategii, oraz specjalistów, zajmujących się rozwo-
jem, finansami i marketingiem. W projekcie mile widziane są również firmy z sektora mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw. W projekcie udzielana będzie pomoc de minimis, co oznacza że projekt 
jest dofinansowany w 100% pod warunkiem, że przedsiębiorstwo w bieżącym roku oraz w dwóch 
poprzednich latach, nie przekroczyło w dopuszczalnego limitu pomocy de minimis, stanowiącej rów-
nowartość 200 tys. euro. 

Inwestowanie w produkty ekologiczne, czy budowanie wizerunku firmy pro-ekologicznej bez 
innowacyjnego pomysłu i konkretnego planu jest narażone na niepowodzenie. Celem organizatorów 
przy projektowaniu tego projektu było przygotowanie zestawu usług doradczych i szkoleń, których 
efektem jest wypracowanie skutecznej strategii rynkowej zwiększającej skuteczność działań sprze-
daży. 

Więcej informacji oraz program szkolenia na stronie www.lifescience.pl/dla-
biznesu/ekoinnowacje 

 

www.lifescience.pl/dla-biznesu/ekoinnowacje
www.lifescience.pl/dla-biznesu/ekoinnowacje
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Akademia Młodego Ekonomisty – Kielce 
 

Ruszyły zapisy na letnią edycję Akademii Młodego Ekonomisty – programu edukacji ekono-
micznej gimnazjalistów działającego przy Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kiel-
cach. Zajęcia rozpoczną się w marcu i potrwają do czerwca 2014 w Kielcach. Uczestnictwo jest nieod-
płatne. 

Program Akademii został przygotowany z myślą o gimnazjalistach, których ciekawią zjawiska 
ekonomiczne i intryguje świat biznesu. Każdy semestr AME to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce 
ekonomiczno-gospodarczej. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagro-
dy dla najlepszego studenta. 

W ramach Akademii organizowane będą również edukacyjne zajęcia dla rodziców z zakresu wy-
chowania i kształtowania u dzieci postaw przedsiębiorczych.  

Aby wziąć udział w projekcie należy w dniach 20 stycznia – 2 luty 2014 r. wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gimversity.pl.  

 
* 

 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
 

Ruszyły zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Wyższej 
Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. EUD to projekt edukacji ekonomicznej skiero-
wany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Zajęcia rozpoczną się w marcu i potrwa-
ją do czerwca 2014 w Kielcach. Uczestnictwo jest nieodpłatne. 

Program dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego, a Minister Edukacji Na-
rodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy. 

Głównym celem programu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz za-
chęcenie dzieci i młodzieży do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi. Semestr 
zajęć obejmuje sześć spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne. 

Aby zapisać dziecko na zajęcia EUD, należy w dniach 20 stycznia – 2 lutego 2014 r. przesłać 
zgłoszenie za pomocą formularza zapisów dostępnego na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.  

Warto dodać, że semestr zajęć kończy się testem wiedzy. Trzy osoby, które zdobędą najwyższy 
wynik z testu, otrzymają wartościowe nagrody. 
 

* 

 
III etap konsultacji PROW 2014 – 2020 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w 
trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante. 

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno – strategicznej. Zmodyfikowano i doprecy-
zowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz 
monitorowania i oceny. 

Uwagi do projektu PROW 2014-2020 przekazywać można w nieprzekraczalnym terminie do 10 
lutego 2014 roku. Prosimy o przekazywanie uwag wyłącznie na wkrótce udostępnionym formularzu 
elektronicznym. 
Po zakończeniu rozpoczynającego się etapu konsultacji projekt PROW 2014 – 2020 zostanie przedłożo-
ny do akceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.  

Dokument został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych 
KE 

www.gimversity.pl.%20
stronie%20www.uniwersytet-dzieciecy.pl.%20
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Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012 r. W kwietniu 2013 

r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” oraz I projekt PROW 2014 – 2020. 

* 

Apel w sprawie instrumentu "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społecz-
ność" – podpisz się! 

Podpisz Apel dotyczący instrumentu "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność", w któ-
rym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego 
mechanizmu w Regionalnych Programach Operacyjnych. 

Organizacje skupione wokół „12 postulatów organizacji pozarządowych w obszarze progra-
mowania funduszy europejskich 2014-2020” wyrażają niepokój dotyczący planów wykorzystania w 
Polsce mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS, art. 32-35 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy EFSI). O ile 
zapisy Umowy Partnerstwa wydają się zachęcające, to jednak bardzo niepokojąca jest nieobecność 
mechanizmu RLKS w zdecydowanej większości projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. 
Tylko dwa urzędy marszałkowskie podjęły prace nad zastosowaniem RLKS na terenie swoich woje-
wództw. Większość Zarządów Województw, które tego nie zrobiły, nie podaje żadnych argumentów 
takiego stanu rzeczy.  

Jeżeli zgadzasz się z zapisami powyższego apelu i jesteś zainteresowany wdrożeniem instru-
mentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (ang. CLLD), podpisz się pod Apelem. Apel 
wraz z listą podpisów zostanie przekazany administracji centralnej i lokalnej. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://ofop.eu/aktualnosci/apel-w-sprawie-
instrumentu-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-%E2%80%93-podpisz-sie 

 
 

* 

Sztuka w ostrowieckim muzeum 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim przygotowuje niecodzien-
ną wystawę, podczas której zwiedzający będą mieli możliwość rozpoznawania kształtów i odbierania 
różnych bodźców zewnętrznych. 

Interaktywna wystawa pt. „Poczuj sztukę" to nowoczesna zabawa sensoryczna dla dzieci, 
młodzieży, całych rodzin, seniorów, a także osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych. 
Ekspozycja inspirowana jest kulturą ludową Lasowiaków. Jak informuje Kamil Stelmasik z muzeum, 
jej celem jest doświadczanie zmysłowe sztuki i uwrażliwienie innych zmysłów niż zmysł wzroku. 
Zwiedzający będą rozwijać wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na dotyk, słuch i węch. Wystawa 
jednocześnie uczy i bawi, ćwiczy pamięć i koncentrację. 

Ekspozycja składa się ośmiu interaktywnych eksponatów zaawansowanych technologicznie. 
Każdy z nich wprowadza w inny świat doznań. Ideę wystawy zapoczątkowała Lucyna Mizera, dyrek-
tor Muzeum Okręgowego w Stalowej Woli. Autorką koncepcji oraz projektu wystawy jest Karolina 
Perrin. Otwarcie planowane jest na 1 lutego.  

Dopełnieniem ekspozycji będzie oferta edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. - Chcielibyśmy, aby sama wystawa stała się inspiracją do przemyśleń na temat 
zmysłów, za pomocą których odbieramy otaczającą nas świat – informuje Stelmasik. W trakcie 
warsztatów uczestnicy wyruszą na spacer do lasu w poszukiwaniu zapachów, wrażeń dotykowych, 
słuchowych, a może i smaków. Szczegóły oferty edukacyjnej znajdują się na stronie 
www.krzemionki.pl 

 
* 

http://ofop.eu/aktualnosci/apel-w-sprawie-instrumentu-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-%E2%80%93-podpisz-sie
http://ofop.eu/aktualnosci/apel-w-sprawie-instrumentu-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-%E2%80%93-podpisz-sie
www.krzemionki.pl
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„Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014”. 
 

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014”. 

 Oferty należy składać do 13 lutego 2014. 
Celem zadania publicznego jest podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej w 

kwestiach dotyczących polskiej polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów pol-
skiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 oraz funkcjonowania Unii Europejskiej i członkostwa Polski 
w UE, wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w 
regionie, zwiększenia liczby działań oraz inicjatyw z zakresu współpracy międzynarodowej podejmowa-
nych w regionie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Regionalne-
go Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) oraz podejmowanie inicjatyw informacyjnych i edukacyj-
nych dotyczących ww. tematyki. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 
3.200.000,00 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) PLN. 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e) 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013, poz. 885 i 938),  z zastrzeżeniem 
postanowień regulaminu konkursu. 

Przed złożeniem wniosku projektowego oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulami-
nem konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014” dostępnym na stro-
niehttp://www.msz.gov.pl/resource/9ed75468-6b87-49a7-8c88-e223efdc3a52:JCR . 

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Zadanie będzie 
realizowane w dwóch modułach: I moduł w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.; II moduł 
w terminie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej 
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: konkurs „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014” 
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 21, wej-

ście od ulicy Litewskiej. Dziennik Podawczy jest otwarty od godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30 od ponie-
działku do piątku. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni wolne od pracy. 

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu 
o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udziele-
nia dotacji w ramach konkursu, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa,  
w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do 28 lutego 2014 r. 
 Więcej informacji 
 

* 
 

Konkurs dotacyjny Razem'89  
 

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w konkursie „Razem'89”, organizowanym   
w ramach 25. rocznicy demokratycznych przemian w naszym kraju. Jeśli macie pomysł na działanie – 
inicjatywę lokalną na rzecz swojej miejscowości, publiczną debatę o wolności czy solidarności, lekcję lub 
projekt edukacyjny w szkole, bibliotece, świetlicy, domu kultury, spotkanie z współtwórcami 

http://www.msz.gov.pl/resource/9ed75468-6b87-49a7-8c88-e223efdc3a52:JCR
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkursyministra/minister_spraw_zagranicznych__oglasza_konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego___regionalny_osrodek_debaty_miedzynarodowej_2014_
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polskiej wolności, z osobami aktywnymi w Waszej miejscowości w 1989 roku, grę terenową, wydarzenie 
sportowe, bieg, koncert, wystawę, festyn czy piknik – włączcie się do Koalicji Razem’89 i napiszcie o 
swojej inicjatywie na stronie www.razem89.pl. To nie ma być „akademia ku czci”, lecz wspólne działanie, 
któremu towarzyszy refleksja jak chcemy i możemy dalej zmieniać Polskę, by pełniej i mądrzej wykorzy-
stać wolność. 

Fundacja Wspomagania Wsi przyznaje niewielkie dotacje na działania planowane od 1 kwietnia 
do 30 września 2014. Zgłoszenia można składać od 20 stycznia 2014 do 15 czerwca 2014 r. 

  
* 

 

Kreatywna Europa: komponent Kultura - nabór wniosków 
 
Kreatywna Europa ( Creative Europe) to zaplanowany na lata 2014-2020 program Komisji Euro-

pejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne. Zgodnie z propozycją Komisji Euro-
pejskie nowy program Kreatywna Europa ma składać się z trzech komponentów: Kultura, Media, część 
międzysektorowa. Zakładany budżet na cały okres programowania to 1,8 miliarda euro. Wnioski w pro-
gramie będą mogły składać instytucje i organizacje (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębior-
stwa) prowadzące działalność kulturalną. Zdaniem Komisji Europejskiej program Kreatywna Europa ma 
przynieść wymierne efekty. Ponad 300 000 artystów i pracowników sektora kultury z Europy poprzez 
realizację ponadnarodowych projektów będzie mogło dotrzeć do odbiorców w innych krajach. Tysiące 
organizacji i specjalistów skorzystają ze szkoleń, aby zdobyć nowe umiejętności oraz wzmocnić swoje 
kwalifikacje z zakresu współpracy międzynarodowej. Wsparta zostanie dystrybucja ponad 1 000 filmów 
europejskich, które docelową dotrą do publiczności w całej Europie i poza nią. Ponad 5 500 książek i 
innych dzieł literackich zostanie przetłumaczonych w różnych krajach, co pozwoli autorom europejskim 
zaistnieć na szerszą skalę a czytelnikom umożliwi dostęp do ich twórczości w ojczystym języku. Krea-
tywna Europa ma włączyć miliony obywateli do udziału w kulturze. 

Pierwsze terminy naboru wniosków dla komponentu Kultura:  
- Projekty współpracy – 5 marca 2014  
- Sieci współpracy kulturalnej – 19 marca 2014  
- Platformy – 19 marca 2014  
- Tłumaczenia literackie – 12 marca 2014  
Więcej informacji o Programie znaleźć można na stronie http://kreatywna-europa.eu/ 
 

* 
 

„Inni nie są gorsi” 
 
"Inni nie są gorsi" - to tytuł konkursu teatralnego ogłoszonego przez wojewodę świętokrzyskie-

go. Mogą wziąć w nim udział grupy teatralne i pojedyncze osoby z całego kraju. Zamiar zgłoszenia 
uczestnictwa w konkursie można zgłaszać do końca lutego. 

Celem konkursu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego w postaci krótkiej formy teatralnej 
uczestników, rozwijanie kreatywności scenicznej amatorskich grup teatralnych oraz  propagowanie 
tolerancji światopoglądowej, religijnej, seksualnej, narodowościowej. Walka z dyskryminacją mniejszo-
ści i tzw. „mową nienawiści”. 

    Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do pojedynczych osób fizycznych, 
jak i grup, czy zespołów, a w szczególności do amatorskich grup teatralnych z terenu Rzeczpospolitej 
Polskiej. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego 
wyrażoną na piśmie. W konkursie nie mogą uczestniczyć: członkowie komisji konkursowej, pracownicy 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także członkowie ich rodzin. 

    Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie (lub doręczenie osobiste) do sekretaria-
tu Biura Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zapisu CD/DVD z nagraniem własnej 
twórczości, scenariusza dzieła oraz formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora: Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem Konkurs na krót-
kie formy teatralne pn.: „Inni nie gorsi”. Zapis na płycie CD/DVD w postaci pliku multimedialnego  

być w formacie nadającym się do odtworzenia w standardowym oprogramowaniu Windows. 
    Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie 

http://mck.ostrowiec.pl/component/content/article/74-banery-/435-konkurs- 
    Termin nadsyłania prac upływa z dniem 28 lutego 2014 r. Dla zachowania terminu decydujące 

http://kreatywna-europa.eu/
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powinien być w formacie nadającym się do odtworzenia w standardowym oprogramowaniu Windows. 
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie 

http://mck.ostrowiec.pl/component/content/article/74-banery-/435-konkurs- 
    Termin nadsyłania prac upływa z dniem 28 lutego 2014 r. Dla zachowania terminu decydują-

ce znaczenie ma data wpływu do siedziby Organizatora. 
 

* 
 

Konkurs z naszej spiżarni. Produkty regionalne Ziemi Sandomierskiej 
 
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej serdecznie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych i 

przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym pt. "Z naszej spiżarni. Produkty regionalne Ziemi San-
domierskiej”, ogłoszonym w związku z uruchomieniem „Spiżarni Sandomierskiej”, w której znajdziecie 
Państwo produkty wykonane w oparciu o regionalne tradycyjne receptury.  

Celem konkursu jest promowanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat oryginalnych produk-
tów regionalnych, żywnościowych, wytwarzanych w  gospodarstwach agroturystycznych oraz przez 
lokalnych przedsiębiorców, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu.  

Prace konkursowe, należy przekazać do 1 marca 2014 r. do Organizatora Konkursu (Fundacja 
Kultury Ziemi Sandomierskiej, Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz) indywidualnie lub wysłać na powyż-
szy adres, z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Spiżarnia Sandomierska”.  

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.03.2014 r. i zostanie opublikowane na stronach interne-
towych www.spizarnia.dlasandomierza.pl oraz www.fkzs.dlasandomierza.pl. Szczegółowe informacje 
na temat zasad i przebiegu konkursu znajdują się w załączonym regulaminie. W przypadku dodatko-
wych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 15 644 61 05. 

Dokumenty do pobrania http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/109-spizarnia-
sandomierska-promocja-produktow-ziemi-sandomierskiej 

 
* 

 

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Nasz 

projekt eTwinning 2014 – X edycja”, który skierowany jest do wszystkich nauczycieli w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest wybranie i 
zaprezentowanie najlepszych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning zrealizowanych w 
latach szkolnych 2013/2014 lub 2012/2013. 

Zgłoszone projekty będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szko-
ły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

W ramach konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” będą przeprowadzone także do-
datkowe konkursy tematyczne: 

a) konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, 
chemii, przyrody, biologii lub geografii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych; 
 b) konkurs „Świadomy użytkownik Internetu”; 
 c) konkurs Debiut 2014; 
  d) konkurs specjalny dla przedstawicieli regionalnych eTwinning w Polsce. 
Nauczyciel – koordynator może zgłosić projekt do konkursu pod warunkiem, że już otrzymał 

Krajową Odznakę Jakości za ten projekt.  
Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje 

się na stronie: http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci 
Regulamin konkursu zawiera szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, warunków 

 i kryteriów oceniania projektów, a także formularz zgłoszeniowy, który można wysyłać do dnia23 
kwietnia 2014 r. 

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie http://www.etwinning.pl/aktualnosci/konkurs-
nasz-projekt-etwinning-2014-x-edycja 

http://mck.ostrowiec.pl/component/content/article/74-banery-/435-konkurs-
www.spizarnia.dlasandomierza.pl%20
www.fkzs.dlasandomierza.pl
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/109-spizarnia-sandomierska-promocja-produktow-ziemi-sandomierskiej
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/109-spizarnia-sandomierska-promocja-produktow-ziemi-sandomierskiej
http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci


 

 

strona - 9 

 

 

 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

 

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie http://www.etwinning.pl/aktualnosci/konkurs-

nasz-projekt-etwinning-2014-x-edycja 

 

 

* 

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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