
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Szkolenie „Kreowanie wizerun-

ku regionu turystycznego”-
SRWŚ. 

2. Bezpłatne szkolenia dotyczące 
projektów 

3. Kiermasz Sieci "Dziedzictwo Ku-
linarne Świętokrzyskie". 

4. Staż w banku do wzięcia. 
5. Warsztaty folklorystyczne. 
6. Wojewódzki Turniej Recytator-

ski Świętokrzyskiej Literatury 
Ludowej. 

7. Spotkanie informacyjne w Kiel-
cach. 

8. Warsztaty i konkurs towarzy-
szący targom AGROTRAVEL 
2014. 

9. Targi pracy. 
10. XIV Ogólnopolski Taneczny Sa-

bat Zespołów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych. 

 
 

1. Startuje MALUCH 2014. 
2. Konkurs na realizację zadania 

publicznego "Edukacja globalna 
2014". 

3. Nobel dla studenta. 
4. "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej". 
5. „Podstawowe usługi dla gospo-

darki i ludności wiejskiej”. 
6. "Obywatele dla Demokracji". 
7. Konkurs Inicjatyw Organizacji 

Pozarządowych w 2014. 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

KREOWANIE WIZERUNKU REGIONU TURYSTYCZNEGO 

organizowanym w ramach projektu pn.  

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Priorytet V Dobre rządzenie,  

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,  

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

 

które odbędzie się w dniach 

20-21 marzec 2014 r. 

w 

Hotelu Gromada 

Cedzyna 44B , 

25-900 Kielce 

 

Trener prowadzący: Anna Deręgowska – Watza –  studia magisterskie: 

Stosunki Międzynarodowe specjalizacja Handel Zagra-

niczny na Akademii Ekonomicznej w Krakowie; PR Di-

rector w Planet PR, wcześniej koordynator projektów 

w Inicjatywa IT w Krakowie/ Gridwise Tech, marketing 

i PR na Forum Doradców Podatkowych, trener w AG 

TEST HR, współpraca z fundacja „Acroporis” w zakre-

sie PR. 

 

20 marzec 2014 (czwartek) 

0930-1100    Tworzenie wizerunku – opracowywanie głównych założeń i 
komunikatów – wykład + warsztat. 
1100-1130 Przerwa kawowa. 

1130-1300  Budowanie ofert i pakietów. 
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1300-1400 Obiad. 

1400-1530  Współpraca z mediami: zasady opracowywania i skutecznej prezentacji w mediach, nie-

zbędne elementy skutecznego przekazu, dramaturgia i kolejność przekazu w celu utrzy-

mywania uwagi odbiorców, nowoczesna technika i rekwizyty, typy mediów i ich właści-

wości, budowa komunikatu prasowego – warsztat. 

1530-1600 Przerwa kawowa. 

1600-1730 Współpraca z mediami - c.d.: konferencja prasowa, sytuacje kryzysowe – jak ich unikać, 

jak je opanować. 

 

21 marzec 2014 (piątek) 

0930-1100    Współpraca z agencjami reklamowymi.  

1100-1130  Przerwa kawowa. 

1130-1300    Współpraca z PR, domami mediowymi. 

1300-1400  Obiad. 

1400-1530 Odpowiednia budowa briefu – warsztat. 

1530-1600 Przerwa kawowa. 

1630-1730 Nowoczesne formy promocji regionu turystycznego. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy 

z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 17.03.2014 r. do godziny 12:00. 

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy! 

* 

Bezpłatne szkolenia dotyczące projektów 
 

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach informuje, iż prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia : 

 Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS- 19-20.03.2014 

 Poprawna realizacja projektów EFS - 27.03.2014 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i piśmienni-

cze, 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 po-

wiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego 

lub włoszczowskiego.  

Szkolenia prowadzone będą w budynku Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA w Kiel-

cach, przy ul. Śniadeckich 31, w salach szkoleniowych o numerach 3 lub 4 - na parterze.  

 

* 

 

file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Szkolenia/2013-2014/03-04.09.2013/biuro@swietoktzyskielgd.pl
file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Szkolenia/2013-2014/2014.03.20-21/140306_IK_karta_zgloszeniowa.doc
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Kiermasz Sieci "Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie" 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Best Western Grand Hotel w Kielcach 

(dawny Hotel Łysogóry) zapraszają w sobotę, 15 marca na Kiermasz Sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Świętokrzyskie. To doskonała okazja do spróbowania i zakupienia tradycyjnych wędlin, pieczywa, 

naturalnych i ekologicznych dżemów i konfitur, pysznych miodów oraz jabłek z sandomierskich 

sadów. 

Podczas kiermaszu będzie można spróbować i zakupić tradycyjne wędliny z Łosienia (kieł-

basa łosieńska, salceson cwaniak z Łosienia) i Kapałowa (kiełbasa i pasztetowa radoszycka), pie-

czywa na zakwasie z Piekarni w Bodzentynie oraz orkiszowego z Gospodarstwa Ekologicznego Eko-

rab. Firmy: Twój Ogród ze Starachowic i Sad Danków z Dankowa Dużego oferować będą naturalne i 

ekologiczne dżemy i konfitury w wyjątkowych smakach, jak np. czerwona mirabelka czy rabarbar, 

zaś Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia – wymyślne przetwory z warzyw, w tym słynne ogórki 

wujaszka. Nie zabraknie też zdrowych słodkości nagrodzonych Perłą: miodu spadziowo-

nektarowego z pasieki Miody Napękowskie i kazimierskiego miodu akacjowego z pasieki Prawdziwe 

Miody. Gospodarstwo Ekologiczne „Ekolud” zaprezentuje ciekawe ekologiczne warzywa (jarmuż, 

roszponka, portulaka), a Pani Janina Kula z Wełcza – aromatyczny czosnek wójczański. Świeże jabłka 

sandomierskie oraz gotowe jabłka do szarlotki dostać będzie można na stoisku Gospodarstwa 

Ogrodniczego „Szymanówka” i Gospodarstwa Sadowniczego Państwa Brodów z Milczan. Będzie tak-

że naturalny tłoczony sok z jabłek z firmy Smaki Ogrodu z Bielin oraz najprawdziwsze masło i twa-

rożek śmietankowy z Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Wodzisławiu. 

Impreza jest pierwszym z cyklu ośmiu kiermaszy, które odbywać się będą, z pominięciem 

lipca i sierpnia, w każdą drugą sobotę miesiąca (w kwietniu – pierwsza sobota). Głównym celem 

przedsięwzięcia jest zapoznanie mieszkańców Kielc i okolic z bogactwem kulinarnego dziedzictwa 

regionu świętokrzyskiego oraz promowanie bezpośredniego kontaktu konsumenta z produktem i 

producentem, który pozytywnie wpływa na wzrost świadomości lokalnej społeczności w zakresie 

zdrowego odżywiania. 

Kiermasz rozpocznie się 15 marca 2014 r. o godz. 9.00 w Kawiarni „Klimt” Best Western 

Grand Hotel przy ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach, a potrwa do wyczerpania produktów. 

Dodatkową atrakcją imprezy będzie pokaz przygotowania potrawy regionalnej na żywo w 

wykonaniu Szefa Kuchni Restauracji Victoria. Będzie się on odbywał w godz. 10.00 - 12.00. 

Wstęp wolny. Dla klientów kiermaszu hotel zapewni bezpłatny parking oraz 20% zniżki na 

ofertę Kawiarni Klimt. 

 
* 

Staż w banku do wzięcia 

Europejski Bank Inwestycyjny zaprasza studentów z całej Europy na letnie praktyki. Oferta 

EIB to wyjątkowa szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i zarobienie niewiel-

kich pieniędzy. Zgłoszenia nadsyłać mogą osoby w wieku od 17 do 25 lat, korzystające z edukacji 

formalnej. Organizatorzy zapewniają pomoc z załatwieniu spraw administracyjnych. Uwaga – szczę-

śliwców wyłoni losowanie! 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 marca 2014 poprzez internetowy formularz. 

Więcej informacji na stronie: www.eib.org/about/jobs/working/summer/index.htm  

 
 
* 

http://www.eib.org/about/jobs/working/summer/index.htm
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Warsztaty folklorystyczne 

 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego i Starostwo Powiatowe w Kielcach zapraszają na 

warsztaty folklorystyczne kierowników i członków nowo powstałych zespołów folklorystycznych. 

Warsztaty odbędą się 22 marca 2014 roku w sali baletowej Wojewódzkiego Domu Kultury. Początek o 

godz. 9.00. 

Podczas szkolenia omówione zostaną stroje ludowe występujące na obszarze powiatu kielec-

kiego. Zajęcia i konsultacje indywidualne poprowadzi Janina Skotnicka, kierownik Działu Sztuki Ludo-

wej Muzeum Narodowego w Kielcach. Drugą część warsztatów wypełni nauka regionalnych pieśni lu-

dowych, którą poprowadzi Jerzy Gumuła, muzyk z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.  

Organizatorzy zapraszają po dwie / trzy osoby z każdego zespołu do udziału w spotkaniu. 

Warsztaty są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o nie-

zwłocznie poinformowanie organizatora, jeśli z powodu wypadków losowych nie będziecie mogli Pań-

stwo dotrzeć na warsztaty.  

Szczegółowe informacje wraz z listą uczestników warsztatów zostaną umieszczone na stronach inter-

netowych WDK.  

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do dnia 18 marca 2014 r. na adres:  

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego  

ul. Ściegiennego 2  

25–033 Kielce 

lub e-mail: pkalinowska1@wp.pl   

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, nr tel.: 

41 36 55 136, 41 36 55 131. 

 
* 
 

Wojewódzki Turniej Recytatorski Świętokrzyskiej Literatury Ludowej 
 

Stowarzyszenie Promocji Amatorskiego Ruchu Artystycznego "Między wierszami" zaprasza do 

wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pn. Wojewódzki Turniej Recytatorski Świętokrzyskiej Lite-

ratury Ludowej.  Turniej odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach już po raz szósty. Konkurs 

przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. 

Turniej odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, oraz uczniowie klasie 

IV-VI. 

Finał Turnieju Recytatorskiego Świętokrzyskiej Literatury Ludowej odbędzie się 26 marca 2014 

roku w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach, Mostki 1, 26-130 Suchedniów, o godz. 11.00.  

Regulamin konkursu 

Karta uczestnictwa  

Zgłoszenia należy przesyłać na adres recytacja@gmail.com    

 
* 
 

Spotkanie informacyjne w Kielcach 
 

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zaprasza na ostatnie z cyklu bezpłat-

nych spotkań informacyjnych z zakresu „Przygotowanie do kontroli projektu współfinansowanego ze 

 

mailto:pkalinowska1@wp.pl
../Regulaminy/Regulamin%20ludowa%202014%20cały.doc
../Regulaminy/KARTA%20UCZESTNICTWA%20ludowa%202014.doc
mailto:recytacja@gmail.com
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 środków Funduszy Europejskich”. Spotkanie odbędzie się 17 marca w godz. 11.00 -14.00 w 

sali nr 104 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 

Spotkanie skierowane będzie do podmiotów z terenu powiatu kieleckiego i miasta Kielce rea-

lizujących projekty oraz zapewniających trwałość projektów już zrealizowanych, a dofinansowanych 

z PO Kapitał Ludzki i RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

Spotkania te zwrócą uwagę jak ważnym elementem prawidłowego rozliczenia projektu jest 

odpowiednie przygotowanie go do kontroli oraz sprecyzują oczekiwania instytucji zarządzają-

cych/wdrażających wobec beneficjentów w czasie jej przeprowadzania. 

Poszczególne panele prowadzone będą przez pracowników Departamentu Funduszy Struktu-

ralnych,  Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego i pracowników Głównego 

Punktu Informacyjnego, co gwarantuje wysoki merytoryczny poziom spotkania. 

Spotkanie odbędzie się 17.03.2014 roku w godzinach 11.00 do 14.00 w Sali konferencyjnej 

Urzędu Marszałkowskiego,  Aleja IX wieków Kielc 3 (I piętro, sala 104). 

Zgłoszenia prosimy kierować pod bezpłatny numer 800 800 440. Uwaga! Ilość miejsc jest 

ograniczona. 

 

* 

 

Warsztaty i konkurs towarzyszący targom AGROTRAVEL 2014 
 

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w dwóch wydarzeniach i 

inicjatywach towarzyszącym targom AGROTRAVEL 2014 organizowanych przez Wyższą Szkołę Eko-

nomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (WSEPiNM), tj: 

 Konkursie „Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój turystyki obszarów wiejskich – 

mit czy rzeczywistość” 

 Warsztatach „Agroturystyczny kanon - od doświadczeń do przyszłych modeli”, które odbędą 

się 11 kwietnia 2014 r. w Auli WSEPiNM w Kielcach w godz. 10.30-14.00 

Zarówno udział w Międzynarodowych Tragach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAV-

EL, jak i w organizowanym przez WSEPiNM  konkursie i warsztatach będą  doskonałą okazją do za-

poznania młodzieży z ofertą turystyki wiejskiej oraz funkcjonowaniem specjalistycznych imprez tar-

gowych. Służyć będą ponadto pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń uczniów szkół ponadgim-

nazjalnych w zakresie rozwoju  turystyki  a także kultury  czy  przedsiębiorczości  na obszarach wiej-

skich. Pozwolą zapoznać się w praktyce z dobrymi przykładami wykorzystania środków europej-

skich na cele inwestycyjne, promocyjne i szkoleniowe. 

Udział w konkursie pozwoli młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zdobyć nie tylko cenne nagro-

dy,  ale także  zaprezentować swe umiejętności  na szerokim międzynarodowym forum.  Warsztaty 

natomiast stanowić będą cenną platformę dyskusji na temat ciekawych projektów europejskich, w 

tym udziału w nich środowisk młodzieżowych,  jak również  szans rysujących się w obszarze wyko-

rzystania tych funduszy  w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na  lata 2014- 2020. 

Podczas warsztatów przewiedziana jest prezentacja  prac laureatów konkursu „Wykorzystanie 

funduszy europejskich na rozwój turystyki obszarów wiejskich – mit czy rzeczywistość”.   

W czasie Uroczystości Wręczenia Nagród, odbywającej się w Targach Kielce, ul. Zakładowa 1 w 

dniu 11.04.2014 o godz. 17.15 laureatom konkursu  zostaną wręczone cenne nagrody ufundowane 

przez Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektora WSEPiNM.  Odbędzie się także krótka 

prezentacja prac laureatów.  

Organizatorami AGROTRAVEL są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii  
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Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go-
ścinne”, Targi Kielce S.A. 
Pliki do pobrania dostępne na stronie 

http://swietokrzyskie.travel/pl/aktualnosci/turystyczne_wiesci_z_regionu/1265,warsztaty_i_konkurs_to

warzyszacy_targom_agrotravel_2014.html 

 

* 

 

Targi pracy 

 
Zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskich Targach Pracy. Wydarzenie, które zaplanowano na 

wtorek -  1 kwietnia 2014 roku, odbędzie się w hali „F” Targów Kielce. 

Jak co roku dla wystawców przygotowano bardzo korzystną ofertę wynajmu powierzchni wysta-

wienniczej, poszerzoną o specjalne rozwiązania pozwalającą na jeszcze skuteczniejsze zaistnienie w 

świadomości zwiedzających. W tym roku stoisko typu A (6 m2) wraz z wyposażeniem to koszt zaledwie 

150 zł brutto. 

XVII Ogólnopolskie Targi Pracy to idealne miejsce do: 

- znalezienia dobrych pracowników 

- nawiązania współpracy 

- dotarcia do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji czyli: kursami, szkoleniami oraz studia-

mi podyplomowymi 

- zgromadzenia dokumentów aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych 

- skutecznego dotarcia z ofertą wystawcy do kilku tysięcy zwiedzających 

- wzmocnienie marki wystawcy 

Wszelkie informacje dotyczące XVII Ogólnopolskich Targów Pracy znajdują się tutaj można je też 

uzyskać pod numerem telefonu  41-340-60-25. 

 
* 
 

XIV Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 
 

31 maja 2014 r. o godz. 11.00 w Wojewódzkim Domu Kultury rozpocznie się XIV Ogólnopolski 

Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych o "Złotą Miotłę Baby-Jagi". Zespoły chętne do 

wzięcia udziału w rywalizacji konkursowej proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia na adres 

WDK. 

31 maja 2014 r. Wojewódzki Dom Kultury już po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Taneczny 

Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych dla formacji tanecznych. Formacje zainteresowane wzię-

ciem udziału w rywalizacji proszone są o nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i nagrań do 30 kwiet-

nia 2014 r. na adres: 

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego 

Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej 

ul. Ściegiennego 2, 25–033 Kielce 

e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl  

Szczegółowe ustalenia ws. konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie zamieszczonym pod adresem 

http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=2&news=617&language=pl  

Zainteresowanym dodatkowych informacji udziela kierownik Działu Animacji i Edukacji Kultu-

ralnej - Marcin Janaszek, nr. tel.: 41 36 55 141;  nr faksu: 41 361 83 81; e-mail: artystyczny@wdk-

kielce.pl  

http://swietokrzyskie.travel/pl/aktualnosci/turystyczne_wiesci_z_regionu/1265,warsztaty_i_konkurs_towarzyszacy_targom_agrotravel_2014.html
http://swietokrzyskie.travel/pl/aktualnosci/turystyczne_wiesci_z_regionu/1265,warsztaty_i_konkurs_towarzyszacy_targom_agrotravel_2014.html
mailto:artystyczny@wdk-kielce.pl
http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=2&news=617&language=pl
mailto:artystyczny@wdk-kielce.pl
mailto:artystyczny@wdk-kielce.pl
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* 
 

 

Startuje MALUCH 2014 

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 101 mln zł na budowę i utrzymanie miejsc 

opieki dla najmłodszych dzieci. O środki z programu Maluch 2014 mogą starać się gminy, przedsiębiorcy 

i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. 

W poprzednich latach program cieszył się bardzo dużą popularnością, dlatego będzie jego kon-

tynuacja również w tym roku. Zyskają rodzice, dotacje z programu pomniejszają ponoszone przez nich 

opłaty. To także sposób na ułatwienie im powrotu do pracy. Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie 

realizowany w jednej edycji, podzielonej na trzy moduły. Moduł pierwszy dotyczy tworzenia nowych 

miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi  i trzeci - utrzymania już istniejących.  Dwa pierwsze skierowane 

są do gmin, trzeci do pozostałych podmiotów. Co ważne, cała dotacja musi być wykorzystana w 2014 

roku. 

216 mln zł zoatało przeznaczone na realizację programu w latach 2011-2013. Przynosi to wy-

mierne efekty - na koniec zeszłego roku było już 1510 żłobków i innych placówek opieki. Łącznie to 55 

tys. miejsc dla dzieci. 

Dzięki zmianom w ustawie żłobkowej z 2013 r. o dofinansowanie może ubiegać się więcej pod-

miotów. To już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarzą-

dowe. Dotacja może wynieść nawet 80 proc. kosztów inwestycji. Wcześniej ministerstwo dofinansowy-

wało max. 50 proc. inwestycji. Z tego rozwiązania mogły jednak korzystać wyłącznie samorządy. 

Termin składania ofert w programie „MALUCH“ upływa 19 marca w przypadku modułu drugiego 

oraz 2 kwietnia w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie 

pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP. Szczegółowe zasady konkursu 

dostępne są na internetowej stronie ministerstwa. 

 

* 

 

Konkurs na realizację zadania publicznego "Edukacja globalna 2014" 
 

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2014”. 

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 

pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z 

późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu. 

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, spo-

sób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze 

wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi speł-

nić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i nie-

zbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 

www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych. 

Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeń-

stwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.” Celem konkursu 

jest w szczególności wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje po-

zarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty  

 

file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HWHJVDAK/www.msz.gov.pl
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HWHJVDAK/www.polskapomoc.gov.pl
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badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założe-

niom ww. Planu. 

Termin składania wniosków upływa 26 marca 2014 roku. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie 

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publiczne

go__edukacja_globalna_2014_;jsessionid=175F22B9791DFA88BB5B5E93E124D601.cmsap2p 

 
 

* 
 

Nobel dla studenta 
 

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Studencki Nobel 2014, organizowanego przez Nieza-

leżne Zrzeszenie Studentów. Żacy z województwa świętokrzyskiego mają szansę na zdobycie zaszczyt-

nego tytułu Najlepszego Studenta RP. Do wygrania są między innymi płatne staże, nagrody pieniężne i 

rzeczowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca br. 

Konkurs polega na wyłonieniu i promowaniu uzdolnionych studentów, zarówno państwowych, 

jak i prywatnych szkół wyższych w całym kraju, a także najlepszego z najlepszych – zwycięzcy Stu-

denckiego Nobla. Przy ocenie brane będą pod uwagę zarówno wyniki ze studiów jak też aktywność 

naukowa, społeczna, udział w konferencjach i sympozjach, znajomość języków obcych,  staże czy praca 

w kołach naukowych. 

W konkursie nagradzani będą także najlepsi studenci w 9 kategoriach takich jak: nauki rolni-

czo-przyrodnicze, nauki ścisłe, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki 

prawnicze, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki społeczne, sport. 

W pierwszym etapie wyłonieni zostaną najlepsi studenci danej uczelni, w kolejnym – najlepsi z 

poszczególnych województw, a w finałowym spośród zwycięzców z województw wyłoniony zostanie 

najlepszy żak w kraju, który otrzyma Studenckiego Nobla 2014. 

Zgłoszenia przyjmowane są  do  31 marca br. Przedsięwzięcie organizuje od 2009 r. Niezależne 

Zrzeszenie Studentów. Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się na stronie 

www.studenckinobel.pl  

Konkurs objęty został m.in. patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiej 

Akademii Nauk. 

 
* 

 

"Odnowa Wsi Świętokrzyskiej" 
 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną, piątą już edycję programu "Odnowa 

Wsi Świętokrzyskiej". Skierowany jest on do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, które mogą uzyskać 

wsparcie m.in. na budowę małych obiektów takich jak place zabaw, domy kultury, strażnice OSP, urzą-

dzanie porządkowanie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, miejsc rekreacyjnych i turystycznych. 

Na realizację programu w 2014 r. przeznaczona jest kwota 1 miliona złotych.. 

Program realizowany będzie w formule otwartego naboru wniosków, które będą zawierały 

propozycję przedsięwzięć prowadzonych na terenie danej gminy, natomiast wsparcie będzie udzielane 

po uprzedniej weryfikacji merytorycznej i formalnej danego projektu przez pracowników Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 marca b.r. 

 

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__edukacja_globalna_2014_;jsessionid=175F22B9791DFA88BB5B5E93E124D601.cmsap2p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__edukacja_globalna_2014_;jsessionid=175F22B9791DFA88BB5B5E93E124D601.cmsap2p
http://www.studenckinobel.pl/
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Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu woje-

wództwa świętokrzyskiego. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości 80% po-

niesionych wydatków. 

Na realizację programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” przeznaczona jest kwota 1 000 

000,00 zł. Maksymalna wartość wsparcia dla jednej gminy wynosi 20 000,00 zł, przy czym wartość 

projektu realizowanego przez daną gminę nie może być mniejsza niż 10 000,00 zł. 

Samorządy mogą się ubiegać o dotacje na: 

− budowę małych obiektów, odbudowę oraz przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje 

społeczno - kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, 

domy kultury, strażnice OSP itp.), rekreacyjnych i turystycznych, 

− budowę i urządzanie ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i in-

tegracji, 

− zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miej-

scowości, 

− odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu i ich adaptację na cele publiczne, 

− urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku, 

− wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne, jak również służą-

cych poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, 

− realizacja przedsięwzięć związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz trady-

cyjnych zawodów. 

 
* 
 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na 

operacje dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej; tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywo-

zu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; budowy, 

przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach działania „Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17 marca do 15 kwietnia 2014 

r., bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132), w godzi-

nach 730 -1530. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regio-

nalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w 

Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1107 i 1110  w godzinach 730 -

1530  oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77.     

 

 

* 

 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
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"Obywatele dla Demokracji" 

 

Od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r. można składać wnioski w ramach drugiego konkursu na 

projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji, wdrażanym przez Fundację im. Stefana 

Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. 

O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzy-

szenia, które: 

 mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i 

centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; 

 nie są instytucjami religijnymi; 

 w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi 

i przestrzegają praw człowieka.  

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycz-

nych: 

 Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie 

publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szcze-

blu lokalnym, regionalnym i krajowym; 

 Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem in-

stytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzysto-

ści i przestrzegania reguł dobrego rządzenia; 

 Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, 

homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, 

pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną; 

 Wykluczenia społeczne – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na 

ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne; 

 Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowa-

nie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji 

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży. 

Szczegóły oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie Programu. 

Informujemy, iż  zakończył się II etap konkursu na projekty systemowe. Przyznanych zostało 9 

dotacji na łączną kwotę 13 831 207 zł. Listy wniosków, na które przyznano dotacje, jak i te, które od-

rzucono dostępne są także na stronie Programu. 

 

* 

 

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 
  

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym 

konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wy-

równywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000 zł. Dotacja dla jednej organizacji nie może przekro-

czyć 30 tys. zł. 

Oferty można zgłaszać do 28 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później, niż 16 maja. 

Za priorytetowe zadanie uznaje się wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na 

rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależ-

nymi. Może być ono realizowane przez organizację m.in. kampanii, spotkań, szkoleń, treningów i tym  

 

http://www.ngofund.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-2/
http://www.ngofund.org.pl/wyniki-konkursu-na-projekty-systemowe/
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 podobnych działań. 

W ubiegłym roku podobną sumę rozdzielono między 11 organizacji. Znalazły się wśród nich m.in. 

krakowskie Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, realizujące projekt Mobilna Drużyna Rów-

nowagi Praca Rodzina, warszawskie Stowarzyszenie OPTA, prowadzące działania wspierające i eduka-

cyjne dla kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich pod hasłem „Mama w pracy” 

czy gdańskie Stowarzyszenie WAGA, z akcją Mama-Ma-Pomysł. 

Więcej informacji. 

 

* 

 

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 

 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2014/ogloszenie%20o%20otwartym%20konkursie%20ofert-%20KIOP%20w%20%202014%20r.pdf
file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Newsletter/2013/:%20biuro@swietokrzyskielgd.pl

