
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Szkolenie „Internet, jako 

skuteczne narzędzie pro-
mocji” – SRWŚ. 

2. Szkolenie Poprawna reali-
zacja projektów EFS. 

3. XXII Tydzień Kultury Języ-
ka. 

4. Bezpłatny komputerowy 
kurs języka angielskiego 
dla dorosłych i dzieci w 
wieku 6 – 12 lat 

5. Kurs Przodownika Tury-
styki Pieszej. 

6. X Edycja Programu Liderzy 
PAFW. 

 

1. Wiosenna edycja Konkursu 

grantowego Programu 

„Przemiany w Regionie” - RI-

TA 

2. Nabór wniosków do III edycji 
Manii Działania. 

3. Nabór wniosków na realiza-

cję w 2014 r. projektów sys-

temowych w ramach działa-

nia 7.1 

4. Program „Świetlica-Dzieci 
Praca”. 

5. Konkurs „Sołtys Roku 2013”. 
6. VIII Edycja Europejskich Na-

gród Promocji Przedsiębior-
czości. 

7. Konkurs zamknięty nr 
DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Roz-
wój sieci organizacji pozarzą-
dowych jako formy wzmac-
niania potencjału zrzeszo-
nych w nich organizacji” 

8. Konkurs „Nakręcamy się na 
zmiany” 

9. Konkurs fotograficzny „10 lat 
w Unii” 

 

 
Szkolenie „Internet, jako skuteczne narzędzie promocji” 
 

 W dniach 27-28 lutego br., w Hotelu „Gromada” w Cedzynie odbyło 

się kolejne szkolenie „Internet, jako skuteczne narzędzie promocji” reali-

zowane w ramach projektu „Wsparcie sieci lokalnych grup działania wo-

jewództwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem s   Szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom podstawowych 

definicji związanych z Internetem jak również omówienie form płatnych 

takich jak współpraca z portalami, kampanie reklamowe oraz dobre prak-

tyki. Również formy niepłatne miały swoje miejsce, do których zaliczmy 

media społecznościowe, tworzenie społeczności, ambasadorzy marki, 

działania typu bloger-relation. Uczestnicy prześledzili szczegółowo analizę 

strony interntowej, z  pokazaniem na co należy zwracać uwagę, Określone 

zostały  dotychczasowe działania LGD w internecie. Podsumowaniem 

i jednocześnie uzupełnieniem tematyki poruszonej podczas szkolenia była 

wspólna “burza mózgów” nad kampanią w intrenecie. Warsztaty tworze-

nia strategii promocji kończące szkolenie pokazały praktyczne zastosowa-

nie zdobytej wiedzy podczas pisania strategii oraz uświadomienie uczest-

nikom, ile czasu potrzebują do jej opracowania. 

 Było to piąte szkolenie z I modułu. Przypominamy wszystkim 

uczestnikom, którzy rozpoczęli szkolenia, że w tym roku będą mieli ostat-

nią szansę na ukończenie pełnego cyklu poprzez uczestnictwo w szkole-

niach, w których do tej pory jeszcze nie brali udziału. 

 
* 
 

Szkolenie Poprawna realizacja projektów EFS 
 
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kiel-

cach zaprasza na szkolenie Poprawna realizacja projektów EFS. Szkolenie 
odbędzie się 12.03.2014 r. w godz. 9.00 – 12.00 w Centrum Systemów 
Komputerowych ZETO SA w Kielcach (ul. Śniadeckich 31, sala szkoleniowa 
na parterze budynku. 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników zajęć do popraw-
nej realizacji projektów finansowanych z EFS. Podczas szkolenia, omówio-
ne zostaną następujące zagadnienia:  

 istotne aspekty realizacji projektów EFS, 
 analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu pod względem 

zapisów ważnych z punktu realizacji projektu, 
 zasady organizacji biura projektu, zatrudnianie personelu, zakupy, 
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prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 
 dokumentowanie działań projektowych i wydatków projektu. 

Zajęcia poprowadzi Pan Dariusz Kurcman - doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS 
w Kielcach. W czasie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane ze sprawozdawczością projektu 
i sporządzaniem wniosków o płatność, ale nie będą stanowić głównego obszaru tematycznego szko-
lenia. Ze względu na zbieżność programów szkoleń, w zajęciach nie będą mogły uczestniczyć osoby, 
które zostaną zakwalifikowane na szkolenie "Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS". 

Więcej informacji o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej: www.kielce.roefs.pl w za-
kładce Szkolenia. Tam również przyjmowane są zapisy na szkolenia ze pośrednictwem formularza on 
–line, zamieszczonego na w/w stronie Ośrodka. 

 
* 
 

XXII Tydzień Kultury Języka 
 
Konkursy ortograficzne, warsztaty językowe czy literackie, turnieje krasomówcze, wykłady, 

wystawy niezwykli goście i mnóstwo wspaniałej zabawy wokół sztuki i słowa - to  niektóre z wielu 
interesujących propozycji dla mieszkańców Kielc i województwa świętokrzyskiego, jakie przygoto-
wali organizatorzy XXII edycji Tygodnia Kultury Języka. Tegoroczny „tydzień" rozpocznie się w po-
niedziałek, 10 marca. Przedsięwzięciu patronuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  

Hasło tegorocznej edycji Tygodnia Kultury Języka, podczas którego mieszkańcy regionu będą 
mieli okazję przypomnieć sobie ważne sylwetki kultury związane z województwem świętokrzyskim 
m.in. Jana Kochanowskiego, Witolda Gombrowicza czy Kornela Makuszyńskiego brzmi: „Wokół rocz-
nic wybitnych ludzi regionu świętokrzyskiego". Adresatami wydarzenia, jak co roku, są przedszkola-
ki, uczniowie, studenci, nauczyciele i oczywiście wszyscy  mieszkańcy naszego regionu. 

Tegoroczny program, zapowiada się niezwykle interesująco i tradycyjnie jak co roku „ty-
dzień", zainauguruje w poniedziałek, 10 marca, w Kieleckim Centrum Kultury już po raz XX Turniej 
Krasomówczy o Laur Demostenesa. Wezmą w nim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a jego nie-
zmienną ideą jest między innymi kształcenie umiejętności przemawiania, czyli wypowiadania się 
głośno, sugestywnie i poprawnie na określony temat przed licznymi słuchaczami. Lidia Pasich, koor-
dynator „tygodnia" podkreśla, że dużo się ostatnio mówi o tym, że młodzież nie potrafi poprawnie 
mówić i komunikować się z sobą i dlatego turniej krasomówczy będzie doskonałą okazją do kilkumi-
nutowej rywalizacji uczniów na słowa. Tego samego dnia uczniowie klas szóstych szkół podstawo-
wych w będą mogli wziąć udział w warsztatach o nowoczesnym języku w esemesach, e-mailach 
i czatowaniu. Poprowadzą je w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach studenci koła naukowego 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Oprócz tego aktorzy teatru przeczytają uczniom m.in. fragmenty 
bajki „Przyjaciel Automateusza" ze zbioru „Bajki Robotów" Stanisława Lema. Równie ciekawie zapo-
wiada się zaplanowane na 13 marca seminarium zatytułowane „Gdy pasja w duszy gra". Uczniowie 
posiadający ciekawe zainteresowania czy szczególne talenty pokażą  je na scenie Kieleckiego Cen-
trum Kultury. Oprócz tego każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a także będzie mógł przed-
stawić swoje pasje na stronie internetowej ŚCDN, gdzie znajduje się Świętokrzyska Mapa Talentów. 
Nowinką tegorocznego „tygodnia", będą warsztaty ph. „Jak to jest być jąkającym", które odbędą się 
w Instytucie Filologii Polskiej UJK. Specjaliści z warszawskiej Kliniki Leczenia Jąkania, pokażą uczest-
nikom sposoby i schematy zachowania się osób jąkających w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 
Podczas „tygodnia" nie zabraknie spotkań z literatami, językoznawcami, wystaw, prelekcji, konkur-
sów, zajęć edukacyjnych czy spotkań mających związek z językiem. XXII Tydzień Kultury Języka za-
kończy się 15 marca. 

Informacje o szczegółowym programie i zapisach na spotkania znajdują się na stronie inter-
netowej  Swiętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli w Kielcach - głównego koordynatora wy-
darzenia. 

 
* 
 

 
 

www.kielce.roefs.pl%20
https://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/858
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Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych i dzieci w wie-

ku 6 – 12 lat 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach zaprasza na bezpłatny komputerowy kurs języka 
angielskiego dla dorosłych  i dzieci i wieku 6 – 12 lat  

Kurs angielski123.pl to propozycja zarówno dla nastolatków, studentów jak i osób starszych. 
Dla tych, którym angielski jest potrzebny w obecnej pracy jak i dla tych, którzy po prostu chcą mówić 
po angielsku! Każdy, kto przyjdzie do biblioteki, może skorzystać z kursu samodzielnie. Jeżeli nigdy 
nie uczył się angielskiego, może rozpocząć naukę od początku, tj. od pierwszego poziomu. Średnio-
zaawansowanym proponujemy rozpoczęcie od poziomu trzeciego lub czwartego. Kurs zawiera po-
nad tysiąc interaktywnych ćwiczeń (dialogi, gry, fotolekcje). System weryfikuje poprawność ich wy-
konania pozwalając w ten sposób na monitorowanie postępów w nauce. Osoba korzystająca z kursu 
ma także możliwość samodzielnego sprawdzania poprawności wypowiadanych słów - do obsługi 
wystarczy mikrofon i słuchawki. Przejście całego kursu zajmuje rok - zakładając, że uczestnik będzie 
uczył się w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki rytm jest najbardziej efektywny i przynosi najlep-
sze rezultaty. W przypadku poprawnego wykonania ponad 80% poleceń dostępnych w ramach jed-
nego poziomu, uczestnik otrzymuje certyfikat według wytycznych Rady Europy. Każdy, kto ukończy 
kurs, będzie potrafił nie tylko porozumiewać się, ale nauczy się myśleć po angielsku. Sprzyjają temu 
wykorzystane w kursie multimedia kreujące różne sytuacje komunikacyjne i uatrakcyjniające cały 
proces uczenia się. Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie 
"Angielski 123 w bibliotece". Jest to wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. Funmedia udostępnia 
bezpłatnie bibliotekom także kurs języka angielskiego dla dzieci funenglish.pl, z którego do tej pory 
korzysta ponad 900 bibliotek z całego kraju. 

Dzieciom w wieku 6-12 lat Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach poleca bezpłatny kompu-
terowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem z komputera. 
Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa 
razy w tygodniu przez godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty 
nauki. Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z 
ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, "foto-lekcji" i ćwiczeń opracowanych przez 
ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i 
uczą się bezpośrednio od native speakerów. Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na 
zanurzeniu w języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci 
mówią i myślą w języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w trady-
cyjnych metodach nauczania. Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 podrozdziałów. 
W skład każdego podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i "foto-lekcja" 
oraz ponad 20 ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem 
zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesię-
cy. Przez cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pracowników biblioteki. A po 
jego zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat. Biblioteka otrzymała dostęp do kursu 
bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie "FunEnglish w bibliotece". Zarówno biblioteka, jak i dzieci 
uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych 
przez FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program 
Rozwoju Bibliotek. 

Szczegółowe informacje dot. w/w kursów na stronie internetowej biblioteki: 
http://www.mbp.kielce.pl/#funeng. Tam również znajduję się wykaz placówek, w których dostępne 
jest w/w oprogramowanie. 

 
* 
 

Kurs Przodownika Turystyki Pieszej 
 

Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach 
organizuje Kurs Przodownika Turystyki Pieszej z uprawnieniami na województwo świętokrzyskie. 

Przodownikiem Turystyki Pieszej może zostać kandydat, który łącznie spełnił następujące 
warunki: 
 
 

  

http://www.mbp.kielce.pl/%23funeng
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 jest członkiem PTTK od co najmniej dwóch lat, 
 ukończył 18 lat, 
 uprawia turystykę pieszą i zdobył OTP co najmniej w stopniu małym srebrnym, 
 ukończył kurs szkolenia ogólnego potwierdzony stosownym zaświadczeniem, 
 poddany został sprawdzeniu wymaganych wiadomości zgodnie z punktem 13. Regulaminu 

Przodownika Turystyki Pieszej PTTK i otrzymał ocenę pozytywną. 
Zgłoszenia kandydatów spełniających ww. wymagania będą przyjmowane do dnia 10.03.2014 r. - 

Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, tel. 608-505-169, e-
mail: ktp.przygoda@op.pl 
Opłata za uczestnictwo w kursie: 70 zł 

Wykłady stacjonarne odbywać się będą w sali szkoleniowej Regionalnego Centrum Informacji 
Turystycznej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29. Praktyki przodownickie oraz wykłady terenowe będą 
przeprowadzane w weekendy podczas wycieczek pieszych lub rajdów. Na zakończenie kursu odbędzie 
się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Zarządu Głównego PTTK. 
Kurs odbędzie się przy 20 zgłoszonych osobach.  
Więej informacji 
 

* 

X Edycja Programu Liderzy PAFW 
 

Program Liderzy PAFW ma za sobą obecnie 465 absolwentów. Wszyscy uczestniczyli w wyjąt-
kowym, nieodpłatnym, dwunastomiesięcznym, programie rozwojowym. Pracowali z tutorem, brali 
udział w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych trenerów, spotykali się z wybitnymi lide-
rami, odwiedzali miejsca, gdzie inni odnieśli sukces. Dla wielu z tych ludzi Program stał się początkiem 
nowej drogi: wystartowali w wyborach i zostali wójtami, burmistrzami, rozwinęli swoją organizację, 
która obecnie działa z wielkim powodzeniem, zrealizowali wymarzony projekt. W trakcie Programu 
dostali narzędzia do tego, żeby jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać rzeczywistość Program 
skierowany jest do osób chcących jeszcze skuteczniej działać na rzecz swojej społeczności. 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.liderzy.pl oraz dołączyć 
dwa listy rekomendacyjne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 marca 2014 r. Do 21 maja, analizując 
formularze zgłoszeniowe i spotykając się z kandydatami, organizatorzy wybiorą 35 nowych uczestni-
ków programu. Szczegółowych informacji udzielają: Maria Makowska, Agnieszka Szelągowska, Paulina 
Książek, tel.: 510 078 760, 22 5568264 (w godz.: 9:30-17:00), e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl. 

 
* 
 

 
 

Wiosenna edycja Konkursu grantowego Programu „Przemiany w Regionie” - RITA 
 

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest 
wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Cen-
tralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu 
nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeń-
stwa obywatelskiego. 

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgi-
stan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zare-
jestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów pań-
stwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492209464218604&set=a.492209450885272.1073741838.363664333739785&type=1
http://www.liderzy.pl/
liderzy@szkola-liderow.pl
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 Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych 
wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projek-
ty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Pro-
gramem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: 
problemy społeczne, socjalne;  edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kul-
turowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój nieza-
leżnych i nowoczesnych mediów. 

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2014 r. (dla projektów realizowanych w okre-
sie od 1 czerwca 2014 r.  do 31 marca 2015 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 marca 
2014 r. 
Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie do 40.000 zł. Minimalny wkład 
własny z kolei: 20% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobo-
wego). Szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o dotacje znajdują się w  Regulaminie konkursu 
oraz w Załączniku nr 1do Regulaminu (wytyczne dot. kosztów kwalifikowanych). Wnioski należy 
składać wyłącznie poprzez generator 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Ewa Sobiesak, Koordynatorka Programu: nr tel. 
601 458 411 w dni robocze w godz. 10:00-17:00, rita@edudemo.org.pl. Warunki przyznania dotacji, 
oraz listę dotychczas zrealizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej Programu: 
http://rita.edudemo.org.pl/pl/granty/konkurs-grantowy.html. 

 
* 
 

Nabór wniosków do III edycji Manii Działania 
 

Ruszył właśnie nabór wniosków do III edycji Manii Działania. Jest to Lokalny Program Gran-
towy dla Młodzieży, realizowany przez Partnerstwo dla Młodzieży, które powstało 2 czerwca 2011r. 
w Staszowie. Program „Mania Działania” jest oparty na głębokim przekonaniu, i wierze w fakt, iż 
najważniejszym bogactwem każdej społeczności jest młodzież i nawet niepełnoletni mają prawo do 
uczestniczenia w życiu publicznym swej społeczności lokalnej oraz prawo wpływu na otaczającą 
rzeczywistość. W konkursie udział wziąć mogą grupy złożone z co najmniej 4 osób, młodzieży w wie-
ku 15-20 lat z gmin: Staszów, Rytwiany, Osiek i Bogoria (powiat staszowski) Bieliny  i Zagnańsk (po-
wiat kielecki) oraz Krasocin (powiat włoszczowski). 

Aby wziąć udział w Programie wystarczy wypełnić swoim pomysłem formularz zgłoszeniowy 
znajdujący się na stronie (www.maniadzialania.pl) w zakładce dla uczestników i wysłać go do nas 
wraz z kilkuminutowym filmikiem przedstawiającym Was i Wasz pomysł. Można otrzymać do 1000 
zł na realizację swoich pomysłów. Wnioski wraz z filmikiem należy przesłać do nas do 17 marca na 
adres mailowy: konkurs@maniadzialania.pl. Dotacje będą przyznane na projekty społeczne, kultu-
ralne, sportowe i edukacyjne zmierzające do aktywizacji środowiska. Działania te nie mogą mieć jed-
norazowego charakteru. 

W tym roku szkolenia i warsztaty pod okiem naprawdę super trenerów młodzieżowych oraz  
dwudniowe spotkanie wszystkich maniaków w magicznym pałacu w Wiśniowej. Warto skorzystać 
z niepowtarzalnej okazji zostania Maniakiem Działania bo to naprawdę świetna zabawa, wiele no-
wych znajomości i doświadczeń. Więcej informacji na stronie Koordynatora programu - Fundacji 
Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży – www.fundacjafarma.pl 

 
* 
 

Nabór wniosków na realizację w 2014 r. projektów systemowych w ra-
mach działania 7.1 

 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór  wniosków  na  realizację  w 2014 

r. projektów  systemowych w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomo-
cy rodzinie. Alokacja na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w woj. świętokrzyskim  

http://rita.edudemo.org.pl/pl/pliki/cat_view/38-konkurs-grantowy-programu-rita.html?limit=5&limitstart=0&order=date&dir=DESC
http://rita.edudemo.org.pl/pl/pliki/cat_view/38-konkurs-grantowy-programu-rita.html?limit=5&limitstart=0&order=date&dir=DESC%20
http://formularze.rita.edudemo.org.pl/konkurs1/index.php?konkurs=52
rita@edudemo.org.pl
http://rita.edudemo.org.pl/pl/granty/konkurs-grantowy.html
(www.maniadzialania.pl
konkurs@maniadzialania.pl
www.fundacjafarma.pl
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zaakceptowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  Uchwałą nr 2542/14 z dnia 20.02.2014 
roku i umieszczona na stronie www.pokl.sbrr.pl w zakładce projekty systemowe.  

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 21.02.2014 r. do 21.03.2014 r., 
do godz. 15.00. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku 
decyduje data i godzina wpływu wniosku do Sekretariatu Biura PO KL, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce. 
Wnioski powinny być przygotowane w aktualnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych, w oparciu 
o obowiązujące Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomo-
cy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  oraz  Szczegółowy  Opis  Priorytetów  PO 
KL. Projektodawcy aplikujący o środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają obowiązek uwzględ-
nienia we wniosku zapisów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu mi-
nimum.  

Warunkiem udziału Beneficjenta w projekcie systemowym jest spełnienie trzech wymogów me-
rytorycznego, organizacyjnego i finansowego, a przy konstruowaniu grupy docelowej należy zwrócić 
uwagę na obowiązkowe kryteria dostępu. Szczegóły dotyczące w/w wymogów oraz kryteriów dostępu 
można znaleźć na stronie internetowej: www.pokl.sbrr.pl. 
 

* 
 

Program „Świetlica-Dzieci Praca” 
 

Trwa kolejna edycja programu „Świetlica-Dzieci-Praca", organizowanego przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej. Program skierowany jest do samorządów i organizacji pozarządowych, które 
mogą ubiegać się o środki na doposażenie, zorganizowanie wypoczynku oraz imprez edukacyjno – kultu-
ralnych i sportowych, jak również zapewnienie posiłku podczas zajęć w świetlicach, ogniskach wycho-
wawczych i klubach młodzieżowych. Dotacja w wysokości 40 tys. zł zostanie przyznana na realizację 
dwudziestu najlepszych wniosków. 

Na dofinansowanie zadań programu w tym roku ministerstwo przeznaczyło 800 tys. zł. Wniesio-
ny wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie pro-
gramowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości z własnych środków 
finansowych lub w połowie z własnych środków finansowych oraz w połowie, jako wyliczona praca wo-
lontariuszy. 

Dotacje mogą być przeznaczone na: 
  doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzie-

żowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych, 
  zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych 

szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny, 
  organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców, 
  zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce. 

Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć do 21 marca 2014 r. na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, z dopiskiem Program Świetlica – Dzieci – Praca. O dotacje w konkursie mogą się ubiegać gminy 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wycho-
wawcze, klub młodzieżowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej). Szczegółowe zasady konkursu zamieszczone zostały na stronie interne-
towej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce „Pomoc społeczna” – Kon-
kurs - Rok 2014. 

 
* 

www.pokl.sbrr.pl
:%20www.pokl.sbrr.pl.
www.mpips.gov.pl%20
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Konkurs „Sołtys Roku 2013” 

 
Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej zachęca do zgłaszania swoich kandydatów do 

tytułu Sołtysa Roku 2013 województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu jest promowanie najbardziej 
aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o roz-
wój sołectwa i gminy, są wzorem do naśladowania. Kandydatury mogą zgłaszać koła sołtysów, miesz-
kańcy, organizacje pozarządowe oraz władze samorządowe do 31 marca 2014 r. Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem objął marszałek województwa Adam Jarubas. Przy wyborze Sołtysa Roku, Kapituła 
Konkursu będzie brała pod uwagę m.in. osiągnięcia poprawiające infrastrukturę sołectwa i gminy, dzia-
łania integracyjne na rzecz lokalnej społeczności, przynależność do innych organizacji, rezultaty działal-
ności społecznej, ilość kadencji pełnienia funkcji sołtysa. Rozstrzygnięcia konkursu dokona do dnia 30 
kwietnia Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli Zarządu SSZK i przedstawiciela marszałka. 
Wyróżnienia i nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas  Zjazdu Sołtysów w ostatni weekend 
czerwca br. w Wąchocku. Główna nagroda w konkursie wynosi 20 tys. zł i jest przeznaczona dla sołec-
twa, którego sołtys zostanie wyróżniony tytułem "Sołtys Roku". Nagrodzony Sołtys otrzymuje także sta-
tuetkę sołtysa. Zgłoszenia należy przysyłać na adres: Feliks Januchta, ul. Zagórska 12, 26-085 Miedziana 
Góra.  

Wiecej informacji na stronie internetowej: http://www.sejmik.kielce.pl/item/38951-soltys-
roku-2013?start=10. 
 

* 

VIII Edycja Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości 
 

Komisja Europejska ogłosiła VII Edycję Europejskich Nagród Wspierania Przedsiębiorczości 
( ENPP). Do 31 marca br. do Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Poli-
tyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego można składać formularze 
zgłoszeniowe w ramach etapu regionalnego tej edycji. 

Konkurs jest formą uznania i wyróżnienia szczególnie cennych inicjatyw podejmowanych na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jego celem zaś jest wyłonienie i promowanie innowacyjnych przed-
sięwzięć skutecznie wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, zaprezentowanie i rozpo-
wszechnienie przykładów najlepszych, nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, zwiększenie świado-
mości społeczeństwa na temat roli przedsiębiorstw dla efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz motywowanie potencjalnych przedsiębiorców do rozpoczęcia własnej działalności. W 2014 roku, 
nagrody przyznawane będą za inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 
w sześciu kategoriach: 

 promowanie ducha przedsiębiorczości – nagroda za przedsięwzięcia promujące przedsiębiorczy 
sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet. (Przykłady: działania i programy 
promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyj-
ności i gotowości na ryzyko), 

 inwestowanie w umiejętności - nagroda za przedsięwzięcia na rzecz doskonalenia umiejętności 
przedsiębiorczych i menedżerskich. (Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności, takich 
jak: umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, znajomość języków czy obsługi kompu-
tera, oraz programów mentorskich i programów dotyczących mobilności dla przedsiębiorców, 
a  akże nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach wyższych), 

 rozwój środowiska biznesowego - nagroda za prowadzenie innowacyjnej polityki w dziedzinie 
promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i ad-
ministracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, 
przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. (Przykłady: działania ułatwiające 
MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi 
nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego, technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych oraz e-biznesu), 

 wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej - nagroda przyznawana za prowa-
dzoną politykę i przedsięwzięcia zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsię-
biorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe 
i pozawspólnotowe. (Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania 
międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub 
nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną), 
 

:%20http:/www.sejmik.kielce.pl/item/38951-soltys-roku-2013?start=10
:%20http:/www.sejmik.kielce.pl/item/38951-soltys-roku-2013?start=10
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 wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami - 
nagroda za prowadzoną politykę i przedsięwzięcia ułatwiające dostęp małym i średnim przed-
siębiorstwom do zielonych rynków oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospoda-
rowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia dzia-
łalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie dostępnych 
funduszy, 

 przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne - nagroda za inicjatywy 
podejmowane przez władz oraz partnerstwa publiczno-prywatne, zwiększające świadomość 
odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz za działania pro-
mujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak: bez-
robotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etnicz-
ne. (Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące 
potrzeby społeczności). 

Do tegorocznej edycji ENPP mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia, które w znaczący sposób 
przyczyniły się do rozwoju biznesu oraz stymulowały gospodarkę regionu świętokrzyskiego w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Szczegółowe informacje nt. kolejnych etapów Konkursu, warunki i zasady uczest-
nictwa, w tym obowiązujący formularz zgłoszeniowy do pobrania, są dostępne na stronie internetowej: 
www.sejmikkielce.pl w zakładce Konkursy. Dodatkowych informacji udzielają również pracownicy 
Oddziału Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej, tel. 41 365 
81 83. 
 

* 
 

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarzą-
dowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji” 

 
Trwa nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci or-

ganizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”, o dofi-
nansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój poten-
cjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego ogłoszonego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W/w konkurs przeprowadzany jest w oparciu o procedurę wyboru projektów „oryginalnych”  
i ma charakter pilotażowy. Celem pilotażu jest przetestowanie nowej procedury. Przedmiotem konkur-
su są projekty mające na celu wsparcie podmiotów zrzeszających organizacje pozarządowe – związki 
stowarzyszeń (sieci, federacje) jako partnera administracji publicznej w przygotowywaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych. Beneficjentami konkursu mogą być: 

 zarejestrowane na podstawie artykułu 22 ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 
poz. 104 z późn. zm.) związki stowarzyszeń oraz innych osób prawnych mających cele nieza-
robkowe, zarejestrowane i prowadzące działania minimum 12 miesięcy przed datą ogłoszenia 
konkursu, 

 podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy 
zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 24 lutego 2014 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. Należy je składać 
osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departa-
mentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. 
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką 
kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Dokumentacja konkursowa jest dostępna w dziale Dokumentacja i wytyczne. Na dofi-
nansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000,00 
zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 

 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/
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 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

 

Społecznego, pod numerami telefonu: 022 461 63 54, 022 461 63 70 oraz 022 461 63 80. 
 

* 
 

Konkurs „Nakręcamy się na zmiany” 
 

  Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu zaprasza uczniów szkół gim-
nazjalnych do  udziału w konkursie fotograficzno – filmowym „Nakręcamy się na zmiany”. Termin 
nadsyłania prac upływa 11 kwietnia br. jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, a patronat nad nim objął marszałek Adam Jarubas. 
  Istotą konkursu jest ukazanie przez jego uczestników zmian, jakie zachodzą w ciele człowie-
ka, zarówno w ciągu całego życia – od momentu poczęcia do późnej starości jak i tych, które zacho-
dzą w krótkim czasie np. podczas wykonywania codziennych czynności. Celem z kolei jest umożli-
wienie twórczego wypowiedzenia się i pobudzania potrzeby zdobywania wiedzy. Tematyka konkur-
su poszerza horyzonty myślowe oraz kierunkuje zainteresowania młodych ludzi na nauki biologicz-
ne, a także próby własnej interpretacji postrzegania człowieka i zmian, jakie zachodzą w jego ciele 
w trakcie całego życia. Prace konkursowe mogą mieć formę filmu lub prezentacji multimedialnej. 
Mogą być pracą indywidualną bądź zespołową. 
  Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać na adres: Regionalne Centrum Naukowo-
Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny z dopiskiem: Konkurs „Nakręcamy się na zmiany” 
lub dostarczyć osobiście pod ten sam adres. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbę-
dzie się w maju 2014 roku. Termin gali finałowej zostanie podany na stronie internetowej organiza-
tora (www.rcnt.pl). Więcej szczegółów dot. w/w konkursu na stronie internetowej: 
www.sejmik.kielce.pl/item/38965-konkurs-nakrecamy-sie-na-zmiany. 
 

* 
 

Konkurs fotograficzny „10 lat w Unii” 
 
  Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, zaprasza uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "10 lat w Unii". 
ma na celu m.in. rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno – politycznym i kulturalnym kraju 
i  uropy poprzez ukazanie zmian wynikających z naszej integracji w 10 – tą rocznicę przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia br. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął marszałek województwa Adam Jarubas. 
  Konkurs skierowany jest do osób zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie. Każdy z auto-
rów może nadesłać maksymalnie 5 wywołanych fotografii na adres: Wojewódzki Dom Kultury im. 
Józefa Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „10 lat 
w Unii”. Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz będzie wydany kalendarz z fotografiami. Szczegółowe in-
formacje, regulamin konkursu oraz załączniki dostępne na 
http://pik.kielce.pl/page/29253/article/6/?language=pl. 
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