
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Bezpłatne szkolenie dotyczące 

projektów. 
2. Rewitalizacja społeczna – bez-

płatne szkolenie. 
3. Bezpłatne szkolenie "Granty na 

działania dla i z młodzieżą. Pro-
gram Erasmus+ i inne". 

4. Konferencja „Turystyka wiejska 
bez granic”.  

5. Obchody 10. rocznicy wstąpienia 
Polski do UE. 

6. Szkolenia on-line dla organizacji 
pozarządowych. 

 
 

1. ARiMR rozpoczyna przyjmowa-
nie wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich za 2014 
r. 

2. Dotacje dla uruchamiających 
działalność gospodarczą. 

3. Konkurs dla przedsiębiorców – 
modernizacja/wymiana źródeł 
ciepła. 

4. Pieniądze, kompetencje i zmiana 
społeczna - wystartuj w konkur-
sie NESsT. 

5. Konkurs „Sektor 3.0”. 
6. Konkursy dla wystawców 

AGROTRAVEL 2014. 
7. Pół miliona na integrację biblio-

tek ze społecznościami. 
8. Ogólnopolski Konkurs Plastycz-

no-Filmowo-Fotograficzny „Ach, 
Świętokrzyskie Czaruje”. 
 
 

 

 

 

Bezpłatne szkolenie dotyczące projektów 
 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Monitoring i ewaluacja projek-

tów finansowanych z EFS, termin 01.04.2014 r. Podczas szkolenia omó-

wione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem monitoringu i ewa-

luacji w ramach projektów finansowanych z EFS. Uczestnicy otrzymają 

wiedzę na temat zasad i mechanizmów prowadzenia działań monitorin-

gowych i ewaluacyjnych, oraz ich znaczenia dla właściwej realizacji, rozli-

czenia i podsumowania projektu. Omówiona zostanie także rola ewaluacji 

w planowaniu działań instytucji. 

Do udziału w szkoleniu w sposób szczególny organizatorzy zapra-

szają osoby, które będą odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru nad rea-

lizacją projektu: kierowników, koordynatorów, specjalistów ds. sprawoz-

dawczości, monitoringu lub ewaluacji. 

Szkolenie prowadzone będzie przez Dariusza Kurcmana, doradcę 

kluczowego Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział 

wyłącznie osoby reprezentujące instytucje, mające siedzibę na terenie 

miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, 

pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem formu-

larza zgłoszeniowego. 

Miejsce: Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA w Kielcach, przy ul. 

Śniadeckich 31, sala na parterze budynku. 

 

* 

Rewitalizacja społeczna – bezpłatne szkolenie 

 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  na zlecenie Cen-

trum Rozwoju Zasobów Ludzkich do czerwca 2014 roku zrealizuje w 

dwóch etapach szkolenia i wizyty studyjne dla łącznie 350 uczestników 

projektu pt: „Rewitalizacja społeczna”. Jego celem jest wypracowanie stan-

dardu działań o charakterze lokalnych partnerstw, łączącego różne meto-

dy i techniki pracy socjalnej, które staną się podstawą do wdrażania dzia-

łań w ramach aktywnej integracji. 

Stowarzyszenie CAL zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbę-

dzie się w dniach 5-7 maja 2014 w Kielcach, wraz z wizytą studyjną w 

dwóch terminach do wyboru. Tematyka szkolenia: tworzenie i realizacja 

programów rewitalizacji społecznej. Szkolenie jest skierowane do  

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/monitoring-i-ewaluacja-projektow-finansowanych-z-efs-010/cpe/show/Training/
http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/monitoring-i-ewaluacja-projektow-finansowanych-z-efs-010/cpe/show/Training/
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pracowników i wolontariuszy niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznych (or-

ganizacje, fundacje, stowarzyszenia). 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie 3-dniowe wraz z wizytą studyjną które będzie miało na 

celu: 

 nabycie wiedzy z zakresu tworzenia i realizacji kompleksowych działań (progra-

mów) na rzecz społeczności lokalnych rewitalizowanych terenów oraz osób wyklu-

czonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 nabycie wiedzy z zakresu inicjowania i tworzenia partnerstw lokalnych 

 kształtowanie i rozwój umiejętności w zakresie konstruowania i realizacji Progra-

mów Rewitalizacji Społecznej pod kątem działań merytorycznych i finansowych. 

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy i wolontariusze niepublicznych instytucji pomocy i inte-

gracji społecznych (organizacje, fundacje, stowarzyszenia). 

   Aby wziąć udział należy przysłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz in-

formację o pozostawaniu w stosunku pracy. W szkoleniu mogą brać udział osoby zatrudnione przez 

instytucję/organizację na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie a także wolontariusze. Wy-

starczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i na adres e-mail rekrutacja@cal.org.pl  

Następnie podpisany formularz prosimy odesłać pocztą na adres: Centrum Wspierania Ak-

tywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa 

Udział jest bezpłatny, organizator pokrywa koszt noclegu i wyżywienia. 

Szczegóły dot. szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączeniu oraz na stronie 

http://www.cal.org.pl/rewitalizacja-spoleczna-bezplatne-szkolenia  

 

* 

 

Bezpłatne szkolenie "Granty na działania dla i z młodzieżą. Program Erasmus+ 

i inne" 
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, w ramach Projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju 

Sektora Pozarządowego" serdecznie zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z te-

renu powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, staracho-

wickiego, włoszczowskiego oraz m. Kielce na bezpłatne szkolenie "Granty na działania dla i z mło-

dzieżą. Program Erasmus + i inne", które odbędzie się 21.03.2014 r., w Kielcach przy ul. Wspólnej 8a 

(Biuro Firmy Occuma), w godzinach 09:00-15:00. 

Prowadzącym szkolenie jest Michał Braun - trener i konsultant w projektach dotyczących 

organizacji pozarządowych i pracy z młodzieżą. Trener i koordynator Ośrodka Szkolącego Progra-

mów w Działaniu i Erasmus+. W latach 2012-2013 ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Progra-

mu "Młodzież w działaniu". Realizował projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe. Pracował m.in. 

w Polsce, UK, USA, Indiach i Boliwii. 

Zakres tematyczny: 

 Programy UE dotyczące edukacji młodzieży w latach 2013-2020 

 Pozyskiwanie środków na działania międzynarodowe i lokalne 

 Specyfika projektów międzynarodowych 

 Zasady realizacji projektów edukacyjnych 

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę szkoleniową oraz ciepły posiłek w czasie zajęć. Każ-

dy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Zainteresowanych wzięciem udziału w 

szkoleniu prosimy o kontakt: Bartłomiej Noga - asystent Projektu, Biuro Terenowe w Bielinach,  

ul. Partyzantów 17,  

 

mailto:rekrutacja@cal.org.pl
http://www.cal.org.pl/rewitalizacja-spoleczna-bezplatne-szkolenia
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Tel. 41-242-47-17 

E-mail: b.noga@sir.com.pl  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Więcej informacji na stronie  www.centra.ngo.sir.com.pl 
 

* 
 

Konferencja „Turystyka wiejska bez granic”  
  

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Turystyka wiejska bez granic”, 

podczas, której organizatorzy chcą podsumować kończący się okres programowania w Unii Europej-

skiej i przedstawić efekty działań zrealizowanych z programów operacyjnych 2007 - 2013. Dodat-

kowo planowane jest zaprezentowanie nowej perspektywy finansowania Unii Europejskiej, a w 

szczególności poinformowanie uczestników jak turystyka ulokowana jest w nowych programach 

unijnych na lata 2014 – 2020. Organizatorzy przedstawią również sposoby wykorzystania w kolej-

nym okresie programowania doświadczeń z poprzedniego okresu 

Wydarzenie to odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Sali Kongresowej „Omega” Cen-

trum Konferencyjnego Targów Kielce, ul. Zakładowa 1., w ramach VI Międzynarodowych Targów 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL. Po zakończeniu Konferencji, o godzinie 17.15 w 

tym samym miejscu – Sali kongresowej „Omega” –  odbędzie się Gala wręczenia nagród  laureatom 

konkursów, której towarzyszyć będą występy artystów  reprezentujących Kraj Partnerski AGRO-

TRAVEL – Ukrainę oraz Region Partnerski – Wielkopolskę.  

Wydarzenie to odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Sali Kongresowej „Omega” Cen-

trum Konferencyjnego Targów Kielce, ul. Zakładowa 1., w ramach VI Międzynarodowych Targów 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL. Po zakończeniu Konferencji, o godzinie 17.15 w 

tym samym miejscu – Sali kongresowej „Omega” –  odbędzie się Gala wręczenia nagród  laureatom 

konkursów, której towarzyszyć będą występy artystów  reprezentujących Kraj Partnerski AGRO-

TRAVEL – Ukrainę oraz Region Partnerski – Wielkopolskę.                                                                                                         

Dodatkowo w dniu 12 kwietnia 2014 r. istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranych 

warsztatach organizowanych w ramach bloku warsztatowo-dyskusyjnego oraz wyjeździe studyjnym 

po regionie świętokrzyskim. Udział w konferencji, warsztatach i wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. 

Dla uczestników konferencji przygotowany został pakiet konferencyjny, którego szczegóły 

dostępne są w załączonej informacji oraz na stronie internetowej www.agro.travel.  W celu  po-

twierdzenie udziału w konferencji proszę przesłać załączony formularz zgłoszeniowy w terminie do 

dnia 21 marca 2014 r. (poniedziałek) na adres:  e-mail  a.lypacz@swietokrzyskie.travel  lub  faksem: 

41 361 80 57,  lub pocztą:  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego,  ul. 

Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce. 

Więcej informacji.  

 

* 

 

Obchody 10. rocznicy wstąpienia Polski do UE 
 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL serdecznie zaprasza do udziału w wiel-

kiej ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w terminie 1-11 

maja br. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Tele-

wizją Polską S.A. i zaangażowanych jest w nią większość instytucji zajmujących się Funduszami Eu-

ropejskimi w Polsce. 

mailto:b.noga@sir.com.pl
http://www.centra.ngo.sir.com.pl/
http://www.agro.travel/
mailto:a.lypacz@swietokrzyskie.travel
http://agro.travel/
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  Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą 

okazją, aby zaprezentować mieszkańcom Polski przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Fundu-

szy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich. To również dobry moment, aby benefi-

cjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim pochwalili się swoimi 

osiągnięciami. Zaangażowanie w to wydarzenie przyczyni się do dodatkowej promocji realizowanego 

projektu. 

Aby wziąć udział w akcji wystarczy „otworzyć swój projekt” dla mieszkańców regionu przy-

najmniej na jeden dzień w okresie od 1 do 11 maja br. Dni otwarte zostaną objęte dedykowaną promo-

cją w mediach, a najciekawsze i najatrakcyjniej zaprezentowane projekty będą miały szansę zostać po-

kazane w licznych audycjach telewizyjnych. Zaprosimy mieszkańców Polski do odwiedzenia projektów 

„tuż obok”, jak i obiektów znajdujących się w innych miejscowościach. 

Ponadto, na specjalnie uruchomionej stronie internetowej akcji znajdą się informacje o każdym 

projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program „Dnia Otwartego”), 

godzinami otwarcia, mapką dojazdu. W ramach akcji organizatorzy zapewniają wspólne szablony mate-

riałów promocyjnych do wykorzystania podczas Dni Otwartych i ich promocji (np. bannery interneto-

we, ulotki, plakaty itp.). 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy: 

• zapoznać się z załączonym regulaminem akcji 

• przesłać zgłoszenie mailowo na adres: sekretariat@pokl.sbrr.pl   

Jeśli mają Państwo pomysł na swój udział w „Dniach otwartych”, ale mają wątpliwości, bądź 

obawiają się trudności, także prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wszelkich informacji. 

Osobą do kontaktu w tej sprawie w ŚBRR - Biurze PO KL jest Dorota Hlebicka-Józefowicz, tel. 

041 335 05 02, wew. 184, e-mail: dorota.hlebicka-jozefowicz@pokl.sbrr.pl  

Świętujmy razem naszą 10-letnią obecność w UE! 

Regulamin dla beneficjentów organizujących „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”  

Formularz zgłoszeniowy  oraz szczegółowe informacje dostępne pod adresem 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1689&akcja=

artykul 

 

* 

 

 

Szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych 
 

Zapraszamy do korzystania z portalu Kursodrom.pl jest to platforma e-learningowa, oferująca 

użytkownikom i użytkowniczkom dostęp do kursów on-line oraz do narzędzia e-portfolio. 

Kursy on-line dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z zarządzaniem organizacjami po-

zarządowymi, aczkolwiek wiele treści jest uniwersalnych i wartych do zastosowania również w sekto-

rze biznesowym czy administracji. Każdy z kursów składa się z tzw. podstawowego materiału oraz te-

stu wiedzy - jego zaliczenie umożliwi wygenerowanie certyfikatu i jego samodzielny wydruk. 

E-portfolio to miejsce, w którym użytkownicy i użytkowniczki mogą tworzyć swoje profile (e-

portfolia), zamieszczać w nich informacje o sobie, swoich edukacyjnych i zawodowych doświadczeniach 

oraz o swoich kwalifikacjach. Każda osoba w ramach e-portfolio może zamieszczać różnorodne mate-

riały edukacyjne, linki,  ciekawe artykuły i materiały multimedialne itd. Możliwe jest również tworzenie 

grup roboczych, w ramach których będzie można dyskutować, rozwiązywać problemy itp. E-portfolio 

można potraktować jako swój własny, prywatny zasób, lub udostępnić go - wybranej grupie osób lub 

całkowicie upublicznić. 

 

mailto:sekretariat@pokl.sbrr.pl
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/regulamin_dni_otwartych_funduszy_europejskich.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1689&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1689&akcja=artykul
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 Dostęp do kursów, e-portfolio i innych form aktywności edukacyjnej on-line jest bezpłatny, 

wymaga tylko rejestracji użytkownika. 

Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, organizacja dbają-

ca o wysoką jakość zarządzania w III sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich przez kadrę 

zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi. 

http://www.kursodrom.pl  

 

 

 

 

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bez-

pośrednich za 2014 r. 
 

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przy-

znanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wy-

płatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 

2013 za 2014 r. W tym roku ten dzień wypada w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR będą wtedy 

nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecyduje się na złożenie swojego  wniosku już pierwszego dnia naboru, 

będzie mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką re-

jestrowaną. Rolników, którzy będą chcieli złożyć swój wniosek osobiście, zapraszamy do biur powia-

towych od poniedziałku 17 marca. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności 

można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż 

do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień 

opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 

czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą 

obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy 

roboczy dzień opóźnienia. 

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich będzie już 11 z kolei, 

pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR 

ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wy-

niesie ok. 219,87 euro na 1 hektar. 

Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym wspólnym formularzu 

wniosku można ubiegać się o: 

 płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; 

 pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych ob-

szarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW); 

 płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013. 

Szczegółowe informacje na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 
* 
 

Dotacje dla uruchamiających działalność gospodarczą  
 

Zapraszamy do składnia wniosków o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodar-

czej lub działalności agroturystycznej. 

 

http://www.kursodrom.pl/
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wkrotce-rozpocznie-przyjmowanie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-bezposrednich.html
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Nabór wniosków o dotacje: od 3 marca 2014 r. od godz. 8.00 do 2 kwietnia 2014 r. do godz. 16.00. 

Celem projektu jest: 

 rozwój przedsiębiorczości na bazie oferty lokalnej w zasoby i aktywność mieszkańców, 

 rozwój lokalny z wykorzystaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodni-

czego, 

 wykorzystanie zasobów lokalnych, prowadzące do poszerzenia oferty turystycznej regio-

nu, w tym do rozwoju produktów turystycznych, 

 podwyższenie kwalifikacji mieszkańców terenów objętych projektem w zakresie usług 

około turystycznych. 

Kto może starać się o dotacje: 

 osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności, zgodnie ze złożonym 

wnioskiem o dotacje, która nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej lub 

działalności agroturystycznej w okresie 36 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu, 

 posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie realizacji projektu, tj. w jednym z po-

wiatów: kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski (z wyłączeniem miast Kielce i 

Ostrowiec Św.). 

Dodatkowo promowane będą wnioski o dotacje złożone przez wnioskodawców, którzy:  

1. Uczestniczyli w szkoleniu Otwieramy Własną Firmę lub w szkoleniu Przetwórstwo Trady-

cyjne i Sprzedaż Bezpośrednia, zorganizowanym w ramach projektu Świętokrzyska Kuź-

nia Smaków. 

2. Utworzą w ramach składanego wniosku o dotacje działalność usługową lub produkcyjną. 

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%. 

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania: 40 000 zł.  

Projekt „Dotacje dla uruchamiających działalność gospodarczą” jest realizowany w ramach pro-

gramu „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością”, skoncentrowanego na wykorzystywaniu potencjału 

regionu dla jego aktywizacji i rozwoju. 

Program jest realizowany przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w 

Sandomierza w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim.  

Dokumenty oraz szczegółowe informacje.  

 
* 
 

Konkurs dla przedsiębiorców – modernizacja/wymiana źródeł ciepła. 
 

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie 

do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs 

jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. 

Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o róż-

nej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. 

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku. 

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz 

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. 

Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest 

także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych 

źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. 

W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN. 

 

http://www.swietokrzyskieswiss.pl/aktualnosci/item/126-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych
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Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania 

- projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z moderniza-

cją procesu spalania; 

- zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację 

spalania węgla).  

Więcej informacji.  

 
* 
 

Pieniądze, kompetencje i zmiana społeczna - wystartuj w konkursie NESsT 
 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że NESsT oraz J.P. Morgan organizują wspólnie „Konkurs na 

Przedsiębiorstwo Społeczne – 2014”, którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych 

w  Polsce. Konkurs ogłaszany jest po raz pierwszy w Polsce i ma charakter pilotażowy. W związku z tym, 

zapraszamy do uczestnictwa wszystkie podmioty i osoby indywidualne, które są zainteresowane możli-

wością założenia bądź rozwoju już istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.  

Do programu mogą zgłaszać się:  

 organizacje nob-profit - organizacje społeczeństwa obywatelskiego, spółdzielnie socjalne 

lub przedsiębiorstwa społeczne zarejestrowane w Polsce, mające na celu rozbudowę ist-

niejącego lub powołanie nowego podmiotu non-profit; 

 organizacje działające dla zysku - małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą, chcące założyć nową firmę bądź rozbudo-

wać/poszerzyć istniejącą. Warunkiem jest udowodnienie, że nowa działalność będzie re-

alizować cele społeczne; 

 osoby indywidualne - przedsiębiorcy planujący stworzenie przedsiębiorstwa społeczne-

go o szerokim oddziaływaniu społecznym. 

Priorytety tematyczne tegorocznej edycji programu: 

 Aktywizacja zawodowa, integracja na rynku pracy: przedsiębiorstwa, które rozwijają 

umiejętności pozyskania pracy, możliwości zatrudnienia lub świadczą usługi pośrednic-

twa pracy dla osób z niepełnosprawnością, młodzieży zagrożonej wykluczeniem, przed-

stawicieli i przedstawcielek mniejszości etnicznych i innych grup wyłączonych z trady-

cyjnego rynku pracy. 

 Zrównoważony i stabilny dochód: przedsiębiorstwa, które stwarzają możliwości gene-

rowania dochodu dla rzemieślników, drobnych rolników i innych marginalizowanych 

producentów o niskich dochodach, którzy potrzebują ułatwień w dostępie do rynku. 

 Tanie i dostępne finansowo technologie: dostarczanie rozwiązań technologicznych 

społecznościom o niskich dochodach i/lub społecznościom marginalizowanym, które nie 

mają dostępu do technologii.  

Nabór aplikacji: 6 marca – 4 kwietnia 2014. 

Decyzja o zakwalifikowaniu się do programu: 16 kwietnia 2014. 

Warsztaty i konsultacje wspierające przygotowanie biznes planu: kwiecień – wrzesień 2014. 

Wybór najlepszych pomysłów i nagrodzenie ich grantem inwestycyjnym: listopad 2014. 

Więcej informacji.  

 

* 

 
 

http://dofinansowaniedlafirm.pl/l%C3%B3dzkie/dotacje-na-za%C5%82o%C5%BCenie-firmy/35-nowy-konkurs-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-%E2%80%93-modernizacjawymiana-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-
http://centrumwolontariatu.eu/
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Konkurs „Sektor 3.0” 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Sektor 3.0” wszystkie organizacje pozarządowe, które po-

siadają szczególny dorobek lub dostarczają wyjątkowych przykładów wykorzystywania nowych tech-

nologii.  

Jeśli masz szczególne osiągnięcia w zakresie działań związanych z wykorzystaniem w organiza-

cji nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w jednej z kategorii: działania promocyjne, 

działania badawcze, działania edukacyjne, praktyczne rozwiązania to masz szansę zdobyć statuetkę 

Nowe Technologie Lokalnie "Sektor 3.0" i czek o wartości 40 tys. złotych. W konkursie mogą startować 

wszystkie organizacje pozarządowe. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wniosek wraz z opisem swoich osiągnięć i do-

brych praktyk do redakcji technologie.ngo.pl. Tekst wniosku powinien być nie krótszy niż 1500 i nie 

dłuższy niż 2500 znaków (ze spacjami). 

Opisz swoje praktyki i osiągnięcia. Redakcja NGO wybierze najciekawsze wnioski i opublikuje je 

na stronach serwisu oraz Facebooku. Nadesłane projekty uważnie śledzić będzie kapituła Nagrody 

Nowe Technologie Lokalnie "Sektor 3.0". Kapituła może je wziąć pod uwagę wybierając ten najbardziej 

inspirujący projekt, który zostanie nagrodzony czekiem o wartości 40 tys. złotych. 

Wybrane przez redakcję wnioski będą publikowane do 6 kwietnia. Z uwzględnieniem tych opu-

blikowanych, Kapituła Nagrody dokona wyboru najciekawszych osiągnięć oraz rozstrzygnie komu 

przypadnie nagroda główna, czyli 40 tys. złotych. Ostateczną decyzję kapituły poznamy podczas konfe-

rencji "Sektor 3.0", która odbędzie się 21 maja 2014 roku. 

Nagroda Nowe Technologie Lokalnie "Sektor 3.0" przyznawana jest w ramach programu Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Nowe Technologie Lokalnie, którego realizatorem jest Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Więcej informacji. 

 
* 
 

Konkursy dla wystawców AGROTRAVEL 2014 
 

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego pragniemy 

poinformować, iż podczas VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRO-

TRAVEL zostaną przeprowadzone 2 konkursy dla wystawców: 

1. Konkurs na najciekawsze stoisko VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agrotu-

rystyki AGROTRAVEL  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie oświadczenia o akceptacji 

warunków konkursu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

2. Konkurs na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej VI Międzynarodowych Targów Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia pakietu na formularzu, które-

go wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy wraz z załączonymi zdjęciami 

i oświadczeniem o akceptacji warunków konkursu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą w terminie do 21 marca 2014 r. z dopiskiem Konkurs AGRO-

TRAVEL (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 

ul. Ściegiennego 2/32 

25-033 Kielce 

 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/965707.html
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 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

  

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 

kwietnia 2014 r., o godz. 17:15 podczas Uroczystego podsumowania konkursów AGROTRAVEL 

2014 - Sala konferencyjna Omega, Centrum Kongresowe Tragów Kielce (wstęp wolny). 

Zapraszamy do udziału w konkursach na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.  

Regulamin_stoisko 

Regulamin_pakiet 

Oświadczenie 

  

* 
 

Pół miliona na integrację bibliotek ze społecznościami 

 Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił nowy priorytet Part-

nerstwo publiczno-społeczne, którego celem jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicz-

nej oraz wzmocnienie jej znaczenia jako miejsca integracji. 

 O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które 

nawiążą współpracę z biblioteką publiczną umożliwiającą realizację zadania. 

 Jednym z warunków jest współdziałanie przez ngo z biblioteką publiczną w gminie wiejskiej, 

miejsko-wiejskiej lub w gminie miejskiej do 20.000 mieszkańców. 

 Każde zadanie musi zawierać trzy elementy: prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, 

przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu działań aktywizujących lokalną społeczność wo-

kół biblioteki oraz zorganizowanie jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród 

członków lokalnej społeczność („święto biblioteki"). 

 Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja litera-

tury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 

lata 2014-2020.  

 Celem priorytetu jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej in-

stytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia tej placówki jako miejsca integracji życia spo-

łeczności lokalnej. 

 Przewidywany budżet priorytetu wynosi 500 tys. zł. Nabór wniosków w systemie EBOI po-

trwa od 17 marca do 30 kwietnia br. 

Więcej informacji.  

 
* 
 
 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Filmowo-Fotograficzny „Ach, Święto-

krzyskie Czaruje” 

 
Serdecznie zapraszamy młodych artystów z różnych zakątków Polski i z ośrodków polonij-

nych do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Filmowo-

Fotograficznego "Ach, Świętokrzyskie czaruje". Prace na konkurs można nadsyłać do 22 września 

2014 r. 

Wojewódzki Dom Kultury wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach i Kuratorium 

Oświaty w Kielcach, zaprasza młodych artystów z całej Polski i z ośrodków polonijnych do udziału w 

tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Filmowo-Fotograficznego "Ach, Święto-

krzyskie czaruje". 

 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
file:///C:/Users/Agnieszka/Desktop/IZA/Regulaminy/REGULAMIN_STOISKO_2014(ost.-luty%202014).doc
file:///C:/Users/Agnieszka/Desktop/IZA/Regulaminy/REGULAMIN_PAKIET(ostatecznyL).docx
file:///C:/Users/Agnieszka/Desktop/IZA/Regulaminy/Zal%202_pakiet_oświadczenie(ostateczny).doc
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/partnerstwo-publiczno-spoleczne.php
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Zainteresowanym na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiedzą pracownicy Działu Ani-

macji i Edukacji Kulturalnej WDK, nr tel.: 41 36 55 140; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl Prace na 

konkurs należy nadsyłać do 22 września 2014 r. na adres WDK: 

Wojewódzki Dom Kultury,  

ul. Ściegiennego 2, 

25–033 Kielce, 

z dopiskiem: Konkurs "Ach, Świętokrzyskie czaruje". 

 Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Adam Jarubas, Marszałek Województwa Święto-

krzyskiego, Bożentyna Pałka-Koruba, Wojewoda Świętokrzyski i Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Ku-

rator Oświaty.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawiera regulamin konkursu dostępny pod adresem 

http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=2&news=631&language=pl  

 

 

* 

 

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 

 

mailto:artystyczny@wdk-kielce.pl
http://www.wdk-kielce.pl/index.php?id1=2&news=631&language=pl
file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Newsletter/2013/:%20biuro@swietokrzyskielgd.pl
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