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Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 
 

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego spotkały się samorzą-
dy pięciu wschodnich województw. Rozmawiano o Sieci Szerokopa-
smowej Polski Wschodniej. Trwają przetargi, budowy rozpoczną się w 
tym roku.  

Komitet Sterujący ds. projektu SSPW został powołany w paź-
dzierniku 2009 r. Jego celem jest monitorowanie działań w projektach. 
W posiedzeniu komitetu wzięli udział przedstawiciele województw 
Polski Wschodniej, które realizują projekty, a także Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ob-
radom przewodniczyła minister Iwona Wendel. 

Podczas posiedzenia oceniono stan realizacji projektów. Woje-
wództwom, które nie wyłoniły dotychczas wykonawcy infrastruktury 
lub partnera prywatnego, komitet zarekomendował podjęcie wszel-
kich działań zmierzających do podpisania umowy. dwa województwa – 
świętokrzyskie i lubelskie – mają zgodę Brukseli na dofinansowanie. 
Pozostałe trzy projekty – województwa podkarpackiego, podlaskiego i 
warmińsko-mazurskiego – czekają na decyzję Unii Europejskiej. Za-
twierdzenie dofinansowania przez Komisję Europejską to ostatni etap 
formalnej akceptacji projektów. Do tej pory wszystkie projekty Sieci 
Szerokopasmowej uzyskały zgodę Brukseli na pomoc publiczną, tj. 
potwierdzenie, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku tele-
komunikacyjnym. 
 
Źródło: 
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013
/Strony/Siec_szerokopasmowa_Polski_Wschodniej_Sa_zalecenia_Komi
tetu_Sterujacego.aspx 
 

* 
 

 

Stypendia dla najzdolniejszych 
 

Kilkudziesięciu młodych ludzi odebrało gratulacje podczas 
uroczystości podsumowującej V edycję „Regionalnego programu sty-
pendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa 
świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki. 
W sumie, w ramach tegorocznej edycji projektu wsparcie otrzyma 204 
stypendystów. 
Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni spośród 672 uczniów, którzy 

złożyli wnioski do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 

w Kielcach. Podstawą do przyznania stypendiów było miejsce ucznia 

na liście rankingowej, które z kolei wynikało z liczby punktów,  

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Siec_szerokopasmowa_Polski_Wschodniej_Sa_zalecenia_Komitetu_Sterujacego.aspx
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Siec_szerokopasmowa_Polski_Wschodniej_Sa_zalecenia_Komitetu_Sterujacego.aspx
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Siec_szerokopasmowa_Polski_Wschodniej_Sa_zalecenia_Komitetu_Sterujacego.aspx
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jakie młodzi ludzie mogli uzyskać w trakcie oceny merytorycznej złożonych przez nich wnio-
sków. Przyznając uczniom punkty Komisja Stypendialna brała pod uwagę m.in. średnią wszystkich 
ocen ze świadectwa szkolnego, średnią ocen z trzech przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
oraz udział i sukcesy w wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursach i turniejach przedmiotowych. 
Jeszcze w marcu tego roku uczniowie otrzymają po 1800 zł. Będzie to pierwsza transza stypendium. 
Druga transza w takiej samej kwocie trafi do stypendystów w czerwcu. Łącznie będzie to 3600 zł. 
W sumie ŚBRR przekaże młodym ludziom ponad 734 tys. zł w ramach piątej już edycji „Regionalnego 
programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”. 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1551&akc
ja=artykul 
 

* 
 

Szkoła Managera Projektu 
 

Zapraszamy pracowników: podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, organi-
zacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej do udziału w 
bezpłatnych zajęciach „Szkoła Menagera Projektu”. 

Warsztaty obejmują łącznie 60 godzin realizowanych w ciągu 12 dni, a ich program podzielony 
jest na IV moduły: 

 zewnętrzne źródła finansowania podmiotów społecznych, 
 wnioski o dofinansowanie, 
 rozliczanie dotacji, 
 aspekty księgowe i prawne podmiotów społecznych. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa z zakresu prawa, marketingu i 
księgowości. Dla wyselekcjonowanej grupy uczestników zorganizowany będzie dwudniowy wyjazd 
studyjny, obejmujący wizyty w przedsiębiorstwach o charakterze społecznym połączone z gamą 
warsztatów dot. przedsiębiorczości i kompetencji społecznych. Uczestnikom zapewniamy również 
bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.  

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić i złożyć do Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i 
Transferu Technologii komplet dokumentów zgłoszeniowych, tj. formularz, deklaracja uczestnic-
twa oraz oświadczenie.  

Więcej na: http://www.kws.it.kielce.pl/ 

 

 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1551&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1551&akcja=artykul
http://www.kws.it.kielce.pl/
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Nabory w 2013 roku 

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwe-

skiego Mechanizmu Finansowego na rok 2013 przewidziane zostały nabory m.in. na projekty doty-

czące kultury, zdrowia oraz ochrony środowiska, a także na przedsięwzięcia związane z przeciwdzia-

łaniem przemocy oraz wsparciem dla organizacji pozarządowych. 

Poniżej przedstawiono przybliżone terminy ogłoszenia naborów oraz ich tematyka: 

1. PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów – nabór na projekty dotyczące ob-

szarów NATURA 2000, ekosystemów, świadomości społecznej nt różnorodności biologicznej. 

Beneficienci: podmioty publiczne i prywatne, NGOs, JST. Otwarcie naboru na kwotę ponad 13 

mln EUR zaplanowane jest na 29 marca 2013r. 

2. PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – nabór na projekty 

dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budynkach, świadomości społecznej, edu-

kacji, wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Beneficjenci: JST lub 

podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne. Otwarcie naboru na kwotę ponad 65 

mln EUR zaplanowane jest na czerwiec 2013r. 

3. PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych – nabór na projekty dotyczące opieki perinatalnej, opieki nad osobami 

przewlekle chorymi i niesamodzielnymi oraz osobami starszymi, profilaktyka chorób nowo-

tworowych. Beneficjenci: podmioty świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków 

publicznych, akademie medyczne, domy pomocy społecznej, NGOs. Nabór na kwotę blisko 50 

mln EUR ma potrwać od 15 marca do 31 maja 2013r. 

4. PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – nabór na projekty pilotażowe doty-

czące profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych. Beneficjenci: JST. Otwarcie naboru 

na kwotę ponad 15 mln EUR zaplanowane jest na III kwartał 2013r. 

5. PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na płeć – nabór na projekty doty-

czące podniesienia kompetencji służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, ochrony ofiar, usprawnienia systemu reagowania. Beneficjenci: NGOs, 

JST. Otwarcie naboru na kwotę 600 tys. EUR zaplanowane jest na III kwartał 2013r. 

 http://www.sejmik.kielce.pl/zaplanowane-nabory-w-2013-roku-,35940.html 

* 

„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” 

Od 8 marca 2013r. trwa nabór wniosków o dotację w ramach programu  „Góry Świętokrzy-
skie naszą przyszłością”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na-
bór adresowany jest do osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej oraz or-
ganizacji pozarządowych działających w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sando-
mierskim (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski). 

  

http://www.sejmik.kielce.pl/zaplanowane-nabory-w-2013-roku-,35940.html
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Całkowita wartość Programu to 7.131.221,56 CHF, a otrzymane dofinansowanie ze strony 
szwajcarskiej wynosi 6.722.265,00 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Ośrodka Promowania 
Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto-
krzyskiego. 
I. Dotacje dla organizacji pozarządowych będą przeznaczone na: 
• rozwój lokalny z wykorzystaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego, 
• wykorzystanie zasobów lokalnych prowadzące do poszerzenia oferty turystycznej regionu w tym 
do rozwoju produktów turystycznych, 
• podwyższanie kwalifikacji mieszkańców terenów objętych projektem w zakresie usług około tury-
stycznych. 
Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach naboru wynosi 315.880,91 CHF, minimalne dofinan-
sowanie to 5 000 zł, natomiast maksymalne 50 000 zł. 
II. Dotacje dla uruchamiających działalność będą przeznaczone na: 
• rozwój przedsiębiorczości na bazie oferty lokalnej w oparciu o zasoby i aktywność mieszkańców. 
 

Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 315 880,91 CHF, 
minimalne dofinansowanie to 5 000 zł, natomiast maksymalne 40 000 zł. 

Ponadto w ramach Programu organizowane są szkolenia pt. „Otwieramy własną firmę”. Ce-
lem szkoleń jest przygotowanie potencjalnych przedsiębiorców do uruchomienia własnej firmy, po-
przez możliwość uczestniczenia w szkoleniu z zakresu zasad rejestracji działalności gospodarczej, 
wyboru formy opodatkowania, korzyści wynikających z prowadzenia własnej firmy w oparciu o lo-
kalne zasoby oraz zasad przygotowania biznes planu, który jest dokumentem niezbędnym w proce-
durze ubiegania się o dotację inwestycyjną dla uruchamiających działalność gospodarczą. 
 

* 

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 

Konkurs ma wyłonić firmy, które realizując misję społeczną potrafią zadbać o najwyższą ja-
kość produktów i usług. To jedyny tego typu konkurs o skali ogólnopolskiej. Nagrody przyznawane 
są w dwóch kategoriach: Przedsiębiorstwo społeczne roku oraz Pomysł na rozwój. W zeszłym 
roku zwycięzcami zostały odpowiednio Spółdzielnia Socjalna Patron oraz Spółdzielnia Socjalna Rybka.  

Do udziału w Konkursie zapraszane są przedsiębiorstwa społeczne przyjmujące jedną z wy-
mienionych form prawnych: organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład ak-
tywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa; spółdzielnie pracy, 
spółdzielnie inwalidów i niewidomych; kościelne osoby prawne prowadzące działalność gospodar-
czą; kościelne osoby prawne prowadzące zakład aktywności zawodowej; spółki non-profit. 

 Aby startować w kategorii Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, należy spełnić następujące 
wymagania: posiadać przychód netto z działalności gospodarczej w 2012 roku na poziomie minimum 
100 tys. zł; działanie od co najmniej 24 miesięcy. 

W kategorii Pomysł na Rozwój startować mogą przedsiębiorstwa społeczne, które: działają 
od co najmniej 12 miesięcy; przedstawią konkretny pomysł na rozwój działalności przedsiębiorstwa. 

Dokładny termin otwarcia naboru wniosków w Konkursie zostanie podany na www.konkurs-
es.pl . Tam też znajdą Państwo szczegóły dotyczące zasad startowania w Konkursie, Regulamin Kon-
kursu, a także wzory formularzy zgłoszeniowych. 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/852195.html 

http://konkurs-es.pl/x/808336
http://konkurs-es.pl/x/808382
http://www.konkurs-es.pl/
http://www.konkurs-es.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/852195.html

