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* 

Bezpłatne szkolenia z EFS 
 

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach informuje, iż prowadzi nabór 
na bezpłatne szkolenia.  
1) Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS - 05-06.03.2014 
2) Poprawna realizacja projektów EFS - 12.03.2014 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia mate-
riały szkoleniowe i piśmiennicze, ciepły posiłek i przerwy kawowe oraz 
certyfikaty ukończenia szkoleń, nie zwraca natomiast kosztów dojazdu na 
szkolenia.  

W zajęciach mogą wziąć udział osoby reprezentujące podmioty 
z terenu miasta Kielce lub powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, konec-
kiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskie-
go.  

Szkolenia prowadzone będą w budynku Centrum Systemów Kom-
puterowych ZETO SA w Kielcach, przy ul. Śniadeckich 31, w salach szkole-
niowych o numerach 3 lub 4 - na parterze. 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza on-line dostęp-
nego na stronie internetowej www.kielce.roefs.pl  

Więcej informacji na temat oferty szkoleniowej Ośrodka można 
uzyskać pod numerem telefonu 41 361 04 92 wew. 22, 24 , na stronie in-
ternetowej Ośrodka kielce.roefs.pl lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: info_kielce@roefs.pl 
 

* 
 

„WF z klasą” – projekt dla szkół 
 

„WF z klasą” to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizo-
wany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania fi-
nansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym 
patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Program przede wszystkim wspiera nauczycieli w rozwijaniu kul-
tury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania dobrych, spraw-
dzonych pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obo-
wiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe 
oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko 
gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, tu-
rystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu 
w szkole każdy może czerpać przyjemność. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapew-
nia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, 
scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń 
z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu pro-

www.kielce.roefs.pl%20
info_kielce@roefs.pl
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gramach blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania. Wyjątkową rolę w pro-
gramie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. Sprawdzają w praktyce nasze wspólne pomy-
sły i proponują nowe. To właśnie oni tworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF . 

 Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej jedno zadanie, które do-
stosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.: 

 poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; 
 zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów; 
 zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych; 
 zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy); 
 zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; 
 ożywienie sportowe całej gminy; 
 systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyni-

ków; 
 wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF; 
 wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;  
 sportowe zaktywizowanie rodziców; 
 wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach; 
 atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach); 
 ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębior-

czości. 
Na stronie http://www.ceo.org.pl  dostępny jest formularz dla dyrektorów i nauczycieli, któ-

rzy zamierzają zgłosić szkołę do programu. 
 

* 

Rekrutacja na staże pracowników przedsiębiorstw na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 

 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako Partner w projekcie „INWENCJA II – Transfer wiedzy, 

technologii i innowacji  wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konku-
rencyjności przedsiębiorstw”  informuje, że rozpoczyna procedurę rekrutacji dotyczącą organizacji 
staży pracowników przedsiębiorstw z Województwa Świętokrzyskiego na Uniwersytecie Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach przy wykorzystaniu laboratoriów finansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej. 

I nabór rekrutacji odbywać się będzie w terminie: od 17.02.2014 do 28.02.2014. Formularz 
rekrutacyjny należy wypełnić online na stronie projektu lub dostarczyć osobiście do siedziby Partne-
ra projektu  w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu). 
Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej I Etapu należy złożyć do 07 marca 2014  

Dodatkowych informacji udziela: Specjalista  ds. organizacji staży : Agnieszka Łomińska, e-
mail a.lominska@ujk.edu.pl, Tel. 41 349 72 33. 

Biuro Partnera projektu: 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
ul. Żeromskiego 5 , 25-369  Kielce 
Pokój 12, 41 349 72 33 
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty na stronie 

http://www.ujk.edu.pl/news/?id=2735&c=4 
 

* 
 

http://www.pinterest.com/wfzklasa/wf-z-klas%C4%85-dobre-praktyki/
http://www.ceo.org.pl/
a.lominska@ujk.edu.pl
http://www.ujk.edu.pl/news/?id=2735&c=4
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Przeciwdziałanie bezrobociu – Kielce 

 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie 

„Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja” realizowanego 
w ramach PO KL działanie 6.1.1. 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet i mężczyzn z województwa 
świętokrzyskiego poprzez stworzenia warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia. 

Projekt skierowany jest do: 
- bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, 
- z wykształceniem minimum podstawowym, 
- w wieku: 15-30 lat (bezrobotne przez okres minimum 6 m-cy), lub powyżej 50 roku życia, 
- zamierzających podjąć zatrudnienie. 

Projekt skierowany jest również do przedsiębiorców z sektora MŚP tworzących nowe stano-
wiska pracy w formie subsydiowanego zatrudnienia. 

Formy wsparcia: 
1. Subsydiowanie zatrudnienia 
- doradztwo indywidualne – poradnictwo zawodowe 
- refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowych 
składek na ubezpieczenie społeczne, maksymalnie 1.400 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 
miesięcy. 
2. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu 
nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wy-
konywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie 4.000 PLN na uczestnika projektu 
(do 100% poniesionych kosztów). 

Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać od 03 marca 2014 r. do 14 
marca 2014r. w godz. od 9.00 do 15.00 w siedzibie SIPH. 
Dokumenty aplikacyjne mogą składać zarówno osoby bezrobotne,  jak i firmy planujące utworzyć 
nowe miejsca pracy. 

Powyższy nabór skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
z siedzibą w województwie świętokrzyskim  oraz do osób bezrobotnych, z terenu województwa 
świętokrzyskiego. 

Więcej informacji. Na stronie  http://www.siph.com.pl/pl/Projs/19 
 
* 

 

Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą 
 

Szkolenie "RLB Removing linguistic barriers" skierowane jest do osób pracujących z młodzie-
żą i realizujących projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu"/Erasmus+ Młodzież, którym 
brak pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim utrudnia nawiązywanie kontaktów 
międzynarodowych, przygotowywanie międzynarodowych projektów oraz prezentowanie własnych 
celów i poglądów. Wymagany jest wiek powyżej 18 lat. Szkolenie przeznaczone jest dla osób znają-
cych język angielski na poziomie A1 i A2! Czyli nie jest przeznaczone dla osób zupełnie nie znających 
języka angielskiego, ani tych znających go dobrze. 

Cele szkolenia, to: 
- rozwinięcie w uczestnikach pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim podczas reali-
zacji projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież; 
- zwiększenie umiejętności praktycznego stosowania języka angielskiego w kontaktach z grupami 
międzynarodowymi; 
- uświadomienie wpływu zróżnicowania kulturowego na jakość współpracy z zagranicznymi partne-
rami. 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 5 marca 2014 r. za pośrednictwem strony SALTO 
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application... (wymagane jest wcze-
śniejsze zarejestrowanie się na stronie). 

 
* 

 
 

http://www.siph.com.pl/pl/Projs/19
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application...
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  Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do opłacenia kosztów podróży z miejsca za-
mieszkania do miejsca spotkania. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w miejscu zamieszka-
nia) zostaną w całości zwrócone uczestnikom przez Polską Narodową Agencję po zakończeniu spotka-
nia i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów. 

Termin spotkania: 05.05.2014 - 11.05.2014, miejsce: Navarra, Hiszpania. Więcej informacji 
 
* 

 

Komitet Sterująco-Monitorujący Program FIO na lata 2014-2020 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia or-

ganizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów 
ze strony pozarządowej Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020. 

W skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020 (dalej Komitet) wej-
dzie 17 członków w tym: 

 8 reprezentantów strony rządowo-samorządowej 
 6 reprezentantów strony pozarządowej (wyłonionych w drodze otwartego naboru) 
 2 reprezentantów strony pozarządowej wyłonionych spośród członków RDPP ze strony poza-

rządowej 
 1 reprezentant Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej formularza zgłoszeniowego wraz wymaganymi dokumentami, określonymi na stronie 
http://www.pozytek.gov.pl/Komitet,Sterujaco-Monitorujacy,Program,FIO,na,lata,2014-2020,3522.html    

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 24 marca 2014 r. (decyduje data nadania 
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego). 
 

* 
 

„Laserowi Odkrywcy” 
 

Identyfikacji i badaniu nieznanych dotąd obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze 
obecnego województwa świętokrzyskiego poświęcony jest projekt „Laserowi Odkrywcy”. Każda chętna 
osoba może wziąć w nim udział. 

Aby wziąć udział w projekcie należy zarejestrować się na stronie 
http://www.laserowiodkrywcy.pl.  Jak przekonują naukowcy, udział w przedsięwzięciu daje wyjątkową 
szansę na włączenie się w prawdziwe prace badawcze osobom na co dzień nie związanym ze światem 
nauki. W ich zamyśle, to internauci – przede wszystkim uczniowie – obok naukowców mają mieć szansę 
odegrać kluczową rolę w identyfikacji i poznawaniu szczególnie ważnych miejsc historycznych. 
  „Laserowi Odkrywcy” to projekt badawczy, realizowany w ramach przedsięwzięcie „Ścieżki Ko-
pernika”, który ma na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności 
wśród młodzieży szkolnej. Głównym wyzwaniem tej inicjatywy jest realizacja badań naukowych pro-
wadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego. Spodziewanym efektem działania 
jest stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zaintere-
sowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Moduły 
zostaną wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się popularyza-
cją nauki, co przyczyni się do uaktywnienia środowiska popularyzatorów nauki w Polsce. 

Dzięki udziałowi w projekcie, pasjonaci nauki i historii zyskać mają możliwość budowania 
i  rozwijania swoich zainteresowań w oparciu o dane, które zostały uzyskane przy wykorzystaniu naj-
nowszych technologii. Nieinwazyjne badania i dokumentowanie obiektów archeologicznych i histo-
rycznych są realizowane w oparciu o dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego. Dzięki za-
stosowaniu tej metody można zajrzeć pod okap drzewostanu i sprawdzić, czy rosnący na danym obsza-
rze las nie skrywa stanowisk archeologicznych. „Przy zastosowaniu tradycyjnych metod badawczych 
szanse na ich odkrycie byłyby zdecydowanie mniejsze” – przekonują naukowcy. 

 
 

http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/szkolenie-rlb-removing-linguistic-barriers-0
http://www.pozytek.gov.pl/Komitet,Sterujaco-Monitorujacy,Program,FIO,na,lata,2014-2020,3522.html
http://www.laserowiodkrywcy.pl/
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Odkrycia dokonane przez internautów nie muszą pozostać anonimowe – po odhaczeniu od-

powiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym uczestnicy mogą stać się również współautorami pu-
blikacji naukowej, przygotowanej przez członków zespołu konsorcjum Laserowych Odkrywców – 
Instytutu Badawczego Leśnictwa i Fundacji Centrum GeoHistorii. 

Projekt odbywa się nie tylko w internecie. W pierwszym i drugim kwartale tego roku odbędą 
się warsztaty z udziałem uczniów i nauczycieli, a także wydarzenia otwarte. 

 Pomysłodawcami przedsięwzięcia są: Radomir Bałazy z Zakład Informatyki i Modelowania 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, Jan Pomierny reprezentujący New Space Foundation, Maciej 
Sztampke z Fundacji Centrum GeoHistorii i dr Rafał Zapłata Instytutu Nauk Historycznych Uniwersy-
tet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więcej informacji 
 

* 

 

Konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplo-
macji publicznej 2014” 

 
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współ-

praca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” 
Cele zadania publicznego wynikają z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań plano-
wanych na 2014 r. 

Dofinansowane mogą być projekty, które wpisują się w działania wymienione w ust. 2 i 3, 
służą wzmocnieniu wizerunku Polski zgodnie z ust. 4 oraz których celem jest: 

 inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami pol-
skim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej; 

 aktywizacja debaty publicznej wzmacniającej markę Polska; 
 wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, 

w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa; 
 zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwycię-

żanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym; 
 diagnoza postrzegania Polski i Polaków przez społeczeństwa innych krajów oraz formułowa-

nie na jej podstawie strategicznych wniosków, istotnych dla prowadzenia skutecznej dyplo-
macji publicznej, zgodnej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej. 

 Celem dofinansowanych projektów powinno być zaangażowanie opinii publicznej w krajach do-
celowych, w tym w szczególności: 

 środowisk opiniotwórczych, a zwłaszcza przedstawicieli mediów; 
 młodzieży, a zwłaszcza liderów młodego pokolenia;  

w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu działań 
projektu. Zadanie może być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i za granicą 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 3 
702 800 zł. 

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 Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21,  w godzi-
nach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30. 

http://www.laserowiodkrywcy.pl./
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z dopiskiem na kopercie: 
„Konkurs Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” 
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21,  

w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30. 
Nieprzekraczalny termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 27 lutego 2014 r. 

o godz. 15:30. 
Szczegóły 
 

* 
 

Fundacja ENERGA udziela pomocy osobom zamieszkałym na obszarze dzia-
łania Grupy ENERGA 

Wnioski z prośbą o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, ma-
il): 

 W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, do których dołączone zo-
staną wymagane dokumenty: 

a) pismo przewodnie, 
b) umowa zawarta z organizacją udostępniającą rachunek bankowy, 
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia 

opisany w liście, 
d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Nie wymagane są oryginalne dokumenty. 
 W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych 
osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny 
organizacji pożytku publicznego. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści formułowanej prośby można kontak-
tować się z biurem. 

Pomoc udzielana jest raz w roku jednemu beneficjentowi. Z ponownym wnioskiem można się 
zwracać nie wcześniej niż 12 m-cy od daty zawarcia poprzedniej umowy darowizny. 

Więcej informacji na stronie http://grupa.energa.pl/komu_pomagamy.xml 
 

* 
 

Razem dla rozwoju –  konkurs dla samorządów 
 
Do 7 marca starostowie powiatów, prezydenci i burmistrzowie miast a także wójtowie gmin wiej-

skich mogą zgłaszać przykłady współpracy, innowacyjne rozwiązania organizacyjne, ciekawe formy rela-
cji z mieszkańcami i innymi podmiotami, a także innowacyjne metody koordynacji planowania rozwoju 
i  ostarczania usług publicznych, walcząc o tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania”. Partnerem konkursu 
jest projekt „Decydujmy razem”. 

Celem konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, jest wyło-
nienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania gmin, powiatów i województw. Ocenie 
podlegać będzie sposób prowadzenia współpracy przez partnerstwa (podmioty współdziałania), a nie 
przedmiot (dziedziny) prowadzonej przez nie współpracy. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich partnerstw jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym także tych, które współdziałają z podmiotami spoza sektora publicznego. Oceny będą dokonywa-
ne w dwóch kategoriach: 

 współpracy międzysamorządowej, 
 współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. 

Konkurs "Razem dla rozwoju" ma wskazać najciekawsze doświadczenia współpracy partnerstw 
międzysamorządowych i międzysektorowych, mających na celu prowadzenie polityki rozwoju na obsza-
rach funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, subregionalnym i regionalnym. Dokumenty konkursowe 

 
* 

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego___wspolpraca_w_dziedzinie_dyplomacji_publicznej_2014_;jsessionid=75AA85CAB14E061D24A2A9320C894D62.cmsap1p
http://grupa.energa.pl/komu_pomagamy.xml
http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/razem_dla_rozwoju___ruszyl_konkurs_dla_samorzadow.html
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Konkurs dotacyjny –  Realizacja zadań publicznych 

 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2014 roku.  
Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2014 roku z zakresu: 

 Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 Przeciwdziałania przemocy, 
 Pomocy społecznej. 
Termin składania ofert upływa z dniem 7.03.2014r. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią  Pauliną Woźniak tel. 41 342-11-31 – pracownikiem 
ROPS. 
Szczegółowe informacje 
 

* 
  

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014 
 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu 
zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapi-
tału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. 

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania 
animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukie-
runkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny na-
cisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miej-
scowości, na terenie których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owo-
cować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. 

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli 
mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, aw 
szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy 
i  oświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną. 

Nabór wniosków trwa do 14 marca 2014 roku. 
 

* 

Laur Świętokrzyski 2013 
 
Ruszyła tegoroczna edycja nagrody wojewody „Laur Świętokrzyski". Nagroda ma charakter ho-

norowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących 
przedmiotem oceny w danym roku. Będzie przyznawana w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo od-
powiedzialne społecznie", „Cyfrowa gmina", „Człowiek roku", „Lider tolerancji" oraz „Fair Play". 

W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wprowadzone zostały zmiany kategorii. Starając się nadą-
żać za ogólnymi tendencjami oraz wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym powołano do życia ka-
tegorie „Cyfrowa gmina” oraz „Lider tolerancji”. Kategorie Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecz-
nie”, „Człowiek roku", „Fair Play" pozostaną niezmienione.  

W skład powołanego przez wojewodę Komitetu Honorowego wchodzą: Stanisław Adamczak - 
rektor Politechniki Świętokrzyskiej, biskup Marian Florczyk, Edmund Kaczmarek - przewodniczący 
Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego oraz Ryszard Zbróg – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Po konsul-
tacji z Komitetem, wojewoda dokona ostatecznego wyboru laureatów nagrody. 

Formularze wniosków o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Uprawnionym do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna lub osoba 
prawna zamieszkująca lub mająca swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.  

http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/38819-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-dla-podmiotow-okreslonych-w-art-11-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-dz-u-z-2010-r-nr-234-poz-1536-z-pozn-zm-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2014-roku
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Termin składania wniosków mija 15 marca. Gala finałowa „Laura Świętokrzyskiego" zaplanowana jest 
na 25 kwietnia w Targach Kielce. 

* 
 

„Generacja Przyszłości” 
 

Tylko do 24 marca br. wybitni studenci mogą wziąć udział w II edycji programu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Generacja Przyszłości". Laureaci otrzymają wsparcie indywidualne 
w wysokości nawet 100 tysięcy zł lub zespołowe do 400 tys. złotych. W puli tegorocznej edycji znajdują 
się 4 mln zł. 

Program „Generacja Przyszłości" MNiSW wspiera studiujących na polskich uczelniach młodych 
wynalazców, konstruktorów, programistów, innowatorów, a także studentów tworzących nowoczesne 
rozwiązania biznesowe, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach. 

W II edycji programu studenci mogą otrzymać wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100 
tys. zł lub zespołowe do 400 tys. zł.  Pieniądze będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związa-
nych m.in. z wyjazdami na międzynarodowe zawody i konkursy, zakup aparatury naukowo-badawczej, 
odczynników lub innych środków potrzebnych do realizacji  własnych projektu. 

Pieniądze mogą otrzymać studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Premiowani będą stu-
denci-laureaci nagród lub wyróżnień w olimpiadach i konkursach o zasięgu krajowym lub międzynaro-
dowym w czasie studiów, a także wcześniej w szkole ponadgimnazjalnej. O wsparcie finansowe dla 
studentów w ramach programu może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w któ-
rej studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów. 

Całkowity budżet programu wynosi 11 mln zł. Natomiast na tegoroczną edycję przeznaczono 4 
mln zł. 

Wnioski konkursowe należy składać elektronicznie. Szczegóły dostępne są tutaj 
 

* 
 

Najlepsze inicjatywy biznesowe 2014 roku, konkurs dla start-upów 
 
Ruszyła możliwość zgłoszeń do  najnowszej inicjatywy konkursu na najlepszy studencki start-

up "Odkrycie Rynku 2014"! Nie masz własnej firmy, lecz znasz start-up założony przez studentów? 
Zgłoś go do konkursu, a jeśli wygra, zgarnij nagrody. 

Konkurs rozpoczął się 10 lutego 2014 roku zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca 2014 roku.  
Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych studenckich inicjatyw biznesowych ostatnich 
lat.  

Konkurs skierowane jest do: 
• studentów bądź absolwentów, którzy założyli swoją własną firmę, 
• do osób, które nie prowadzą własnego przedsiębiorstwa, lecz znają studenckie firmy, 

które odniosły sukces lub korzystają z usług studenckiego biznesu. 
Osoby, które wytypują zwycięzcę wezmą udział w losowaniu nagród! 
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną te pomysły biznesowe, które cechują się naj-

większą innowacyjnością i efektywnością. Poszukiwane są firmy, które: 
- potrafią przebić się na rynku, znaleźć niszę rynkową, 
- stopniowo zwiększają swoje udziały w rynku, 
- szukają nowych sposobów finansowania działalności, 
- zatrudniają osoby młode, 
- oferują usługi bądź produkty cieszące się uznaniem wśród klientów. 
Inicjatywy będą oceniane na podstawie wspomnianych wyżej kryteriów, a ich klasyfikacji do-

kona jury składające się z niezależnych ekspertów. Konkurs zostanie podzielony na 2 etapy. W pierw-
szym etapie jury konkursu, składające się z 6 członków (4 przedstawicieli partnerów i patronów 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-konkursu-w-ramach-programu-pod-nazwa-generacja-przyszlosci_20140212.html
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Konkursu oraz 2 członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów) wybierze 6 najlepszych inicjatyw, 
wyróżniających się swoją innowacyjnością oraz efektywnością prowadzenia własnego biznesu. Na-
stępnie każdy z wybranych start-upów w ciągu dwóch tygodni przygotuje krótki materiał promocyjny 
opisujący działalność firmy, jej plany na przyszłość oraz korzyści wynikające z prowadzenia własnej 
działalności. 

Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali Finałowej na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie(04.04.2014r.). Najlepsze pomysły dzięki udziałowi w konkursie 
mają okazję na zwiększenie rozpoznawalności marki poprzez publikację informacji o zwycięzcach 
wraz z opisem firmy w ramach współpracy z ogólnopolskimi patronami medialnymi konkursu. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  
dostępnego on-line. 
  Więcej informacji na stronie konkursu http://www.drogowskazykariery.pl/  
 

* 

50 000 zł dotacji dla firm 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu 
Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców pro-
wadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opraco-
waniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulep-
szeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować: 
Opracowanie: 

 oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, 
 planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub 

technologii produkcji, 
 prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 
 strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu; 

  Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco 
ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. 
W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym 
wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem.  

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30. 
Więcej informacji na stronie www.FunduszenaFirme.pl w artykule: 50 000 zł dotacji dla firm. 

 
* 

Konkurs o Nagrodę NOVATOR 2013 
 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w ósmej edycji Konkursu o Na-
grodę NOVATOR 2013. Wyróżnienie jest przyznawane przedsiębiorstwom z województwa święto-
krzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze przedsięwzięcia o charakterze innowacyj-
nym. Nagrodzone zostaną również gminy za ich innowacyjne inwestycje, popularyzator innowacji 
oraz młody wynalazca. Wnioski można składać do końca marca 2014 r. Konkurs odbywa się pod pa-
tronatem marszałka Adama Jarubasa. 

Konkurs celem konkursu jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocję firm, 
które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywne-
go wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego. 
W bieżącym roku statuetki przyznane zostaną w ośmiu dziedzinach: 
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w produkcji” uhonorowane zostaną przedsiębiorstwa z wo-
jewództwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne 
w dziedzinie produkcji, rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, nowego procesu technolo-
gicznego bądź nowej linii produkcyjnej. 

 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.drogowskazykariery.pl/konkurs/zgoszenia
http://www.drogowskazykariery.pl/
www.FunduszenaFirme.pl%20
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• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” uhonorowane zostaną przedsiębiorstwa z woje-
wództwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne 
w dziedzinie usług, rozumiane jako wprowadzenie nowego rodzaju usług, nowego procesu technolo-
gicznego bądź nowej organizacji zarządzania. 
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w gminie” nagrodę otrzyma najlepszy projekt zakończony 
w 2012 roku, którego inwestorem jest gmina z województwa świętokrzyskiego. 
• W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowane zostaną przedsiębiorstwa województwa 
świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepszy projekt we współpracy z placówką 
naukowo-badawczą. 
• Indywidualną nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzyma przedsiębiorca o znaczącym 
dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji. 
• W dziedzinie „Animator gospodarki” uhonorowana będzie instytucja, przedsiębiorstwo lub jednostka 
administracji samorządowej stwarzająca warunki dla rozwoju gospodarczego. 
• Tytułem „Promotor innowacji” wyróżniona zostanie osoba lub organizacja z województwa święto-
krzyskiego popularyzująca innowacje w środkach masowego przekazu, w środowisku akademickim, 
wśród przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. 
• Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwią-
zania technicznego lub organizacyjnego. 
 Wręczenie statuetek NOVATOR 2013 odbędzie się podczas uroczystej gali w maju 2014 roku. 
Regulamin i deklaracja dostępne na www.siph.com.pl  
 

* 
 

Fundusze Norweskie dla Polskich przedsiębiorców 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie do nowego Programu finansowanego z funduszy norwe-
skich „Innowacje w zakresie zielonych technologii”, jego Operatorem jest norweska instytucja - Innova-
tion Norway. 

Wnioski będzie można składać w terminach od 28 lutego do 28 Maja. 
Beneficjentami programu są polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub 

wspólnie z partnerami z Polski lub Norwegii realizować będą projekty, których wdrożenie przyczyni 
się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach 
mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak 
i z Norwegii. 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach pro-
gramu wynosi 17 783 000 euro. Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 000/1 500 000 
euro. 

Dodatkowo już teraz można aplikować o środki na sfinansowanie podróży do Norwegii w celu 
nawiązania partnerstwa. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.norwaygrants-greeninnovation.no   
  Możliwość zgłoszenia swojego udziału w jednym z seminariów możliwe jest poprzez wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.norwaygrants-greeninnovation.no  
Link prowadzi do serwisu zewnętrznego. Zaznaczamy, że liczba miejsc dla uczestników jest ograniczo-
na. 
  Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za po-
moc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 
(choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 
2009 - 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009. 

Więcej informacji na stronie www.funduszenafirme.pl 
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