
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Rekrutacja do Programu 
Menedżerowie NGO. 

2. Zmiana harmonogramu 
ogłaszania konkursów 
w 2013 roku. 

3. Rekrutacja do projektu 
„Obywatele na horyzon-
cie”. 

4. „Europa to my”. 
5. XII Letnia Akademia w 

Słowenii. 
 

 
1. Ogłoszono nabór wnio-

sków. 
2. „Fundusz Małych Gran-

tów 2013”. 
3. „Europejskie partner-

stwa na rzecz sportu”. 
4. Ogłoszono nabór wnio-

sków Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Bo-
brzy”. 

Rekrutacja do Programu Menedżerowie NGO 
 

Program Menedżerowie NGO (PROMENGO) to cykl edukacyjny ad-
resowany do kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi. Podczas 
blisko rocznej nauki można będzie wzmocnić kompetencje w 9 kluczo-
wych obszarach – od zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania 
zasobami ludzkimi, przez zarządzanie finansami, wybrane zagadnienia 
prawa, pozyskiwanie środków, po umiejętności interpersonalne, zarzą-
dzanie zespołem i ewaluację. 

Nauka odbywa się w modelu mieszanym (blended learning), łączą-
cym szkolenia stacjonarne z kształceniem on-line. Szkolenia stacjonarne 
organizowane są podczas comiesięcznych dwu- lub trzydniowych zjaz-
dów, zaś do nauki on-line wykorzystywana jest platforma e-learningowa. 

Zajęcia prowadzą szkoleniowcy łączący doświadczenie trenerskie z 
doświadczeniem wieloletniej pracy w organizacjach lub specjalizujący się 
w wybranych aspektach zarządzania NGO w ramach działalności dydak-
tyczno-naukowej.  

Rekrutacja trwa do 22 maja.  
Więcej informacji na stronie: 
http://www.faoo.pl/pl/promengo/rekrutacja/adresaci-programu/  
 

* 
 

Zmiana harmonogramu ogłaszania konkursów w 2013 roku 
 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego informuje, że uległa 
zmianie data ogłoszenia konkursu dla Działania 9.5 PO KL. Nowy termin 
to 27.08.2013 r. 

Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów 
 

* 
 

Rekrutacja do projektu „Obywatele na horyzoncie” 
 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Stowarzyszeniem HOMO FABER 
poszukują aktywnych i zaangażowanych w życie swoich społeczności 
mieszkańców województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzy-
skiego i lubelskiego, które chcą poszerzyć swoje kompetencje obywatel-
skie i nauczyć się, jak stworzyć reportaż filmowy o swoich działaniach 
lokalnych.  

Całość kursu opierać się będzie na konkretnych zagadnieniach i pro-
blemach, które uczestnicy zaobserwowali w swoich społecznościach i któ-
re chcieliby zmienić. Połączenie kompetencji reporterskich z wiedzą z 
zakresu prawa i działań lokalnych pomoże im tę zmianę inicjować. Będą 
mieli okazję do konsultowania swoich pomysłów ze specjalistami, przygo-

http://www.faoo.pl/pl/promengo/rekrutacja/adresaci-programu/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/2013har._ogl._konk._w_2013_r..pdf
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towując się do przeprowadzenia lokalnych „interwencji”. To także unikalna okazja do wymiany do-
świadczeń z aktywnymi osobami, działającymi w innych częściach Polski. 
Organizatorzy do projektu zaproszą 15 zespołów, składających się z: 

 2 dorosłych osób (powyżej 18 roku życia), 
 mieszkających i działających na terenie jednego z województw: podkarpackiego, małopol-

skiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, 
 zaangażowanych społecznie, 
 mających konkretny pomysł na działania w swojej społeczności. 
Rekrutacja potrwa do 17 maja 2013 roku. W tym celu należy wysłać wypełniony formularz pre-

zentujący wybrany problem lub zjawisko oraz wymagane załączniki na adres: karoli-
na@nowehoryzonty.pl. O wynikach rekrutacji osoby zgłaszające swoją kandydaturę zostaną poin-
formowani 24 maja drogą mailową. 
Więcej informacji na stronie: http://www.nhef.pl/ 
 

* 
 

„Europa to my” 
 

Akcja jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, TVP i Radia Zet (z 
udziałem ambasadorów artystycznych: m.in.: De Mono, Blue Cafe i Mezo oraz znanych prowadzących 
Radia Zet w osobach: Wojciech Jagielski, Rafał Bryndal, Marcin Wojciechowski, Marzena Chełminiak, 
Marcin Sońta, Marek Starybrat oraz Kamil Nosel). Celem akcji jest  promocja Funduszy Europej-
skich poprzez prezentowanie unijnych inwestycji i zmian, jakie przynoszą one zwykłym ludziom. 

Głównymi elementami projektu są: konkurs pt. „Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje 
życie”; felietony radiowe i telewizyjne oraz Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich, będący pod-
sumowaniem akcji, transmitowany 31 sierpnia 2013 r. na antenie TVP 1 oraz w Internecie. 

Konkurs pt. „Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje życie” polega na przesłaniu przez 
każdego uczestnika maksymalnie 10 zdjęć (w formie elektronicznej) projektów dofinansowanych z 
FE, wraz z krótkim opisem miejsc z nimi związanych. Kapituła konkursu wskaże 10 finałowych pro-
jektów, na które będą głosowali Internauci.  

Nagrodami w konkursie są: 
 Nagroda Głowna w postaci: organizacji Ogólnopolskiego Dnia Funduszy Europejskich w miej-

scowości realizacji zwycięskiego projektu oraz bon o wartości 20 000 zł, z przeznaczeniem na 
„podróż życia” – dla osoby zgłaszającej zwycięski projekt, 

 Nagrody Dodatkowe w postaci 10 aparatów fotograficznych dla finalistów konkursu (10 wy-
typowanych projektów w drodze obrad i wyboru, dokonanego przez Kapitułę konkursu), 
każdy o wartości ok. 1000 zł.  

W projekcie przewidziano bogatą oprawę medialną w TVP i na antenie radia Zet oraz liczne akcje 
promocyjne, takie jak patrol FE - specjalny samochód promocyjny, który wraz z animatorami i ho-
stessami odwiedzi 40 miejscowości. Będą to średnie i małe miasta, dzięki temu akcja będzie lepiej 
zauważalna. Samochód będzie parkował w centralnych punktach miast, będą tam rozdawane m.in. 
ulotki promocyjne na teamt konkursu, zachęcające do przesyłania zgłoszeń.  

Finałem akcji będzie Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich wraz z koncertem, organi-
zowany w miejscowości, w której zrealizowano zwycięski projekt. Koncert - z udziałem znanych, 
polskich wykonawców - m.in. De Mono, Mezo - będzie transmitowany na żywo, 31 sierpnia, na ante-
nie TVP 1 oraz w Internecie. 
 
Więcej informacji na stronie: http://www.europatomy.pl  
 
 

* 
 

 
 

 

http://www.nhef.pl/edukacja/pliki/eduwgrane2010/file/obywatele_na_horyzoncie/formularz_rekrutacyjny_obywatele_na_horyzoncie.docx
mailto:karolina@nowehoryzonty.pl
mailto:karolina@nowehoryzonty.pl
http://www.nhef.pl/
http://www.europatomy.pl/
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XII Letnia Akademia w Słowenii 

 
Stowarzyszenie Euroakademia stawia sobie za cel promowanie znaczenia zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich poprzez animatorów, oferując im możliwość doskonalenia umiejętności 
oraz poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych.    

Dziedzictwo kulturowe i turystyka odgrywają ważną rolę w lokalnej gospodarce wielu euro-
pejskich obszarów wiejskich. Kreatywny sektor rolniczy może mieć znaczący wpływ na tworzenie 
nowych produktów, dziedzictwo kulturowe wpływa zaś na rozwój lokalny. Poprzez wzmacnianie 
tożsamości społeczności wiejskiej tworzy poczucie wspólnoty i zwiększając spójność społeczną.     

Stowarzyszenie Euroakademia we współpracy z Notranjski Ekoloski Center zapraszają do 
wzięcia udziału w XII Letniej Akademii pn: ”Kultura i krajobraz: znaczenie dla rozwoju obszarów 
wiejskich”, która odbędzie się w dniach 13-21 lipca 2013 w miejscowości Loski Potok w Słowenii. 
Akademia przeznaczona jest dla obecnych i przyszłych animatorów projektów europejskich z zakre-
su rozwoju obszarów wiejskich. Kurs przeznaczony jest dla 40 uczestników. W programie przewi-
dziano min: tematyczne wycieczki studyjne, wykłady i warsztaty.  

Koszty uczestnictwa w Letniej Akademii wynoszą 450 EUR za osobę i obejmują: zakwatero-
wanie, materiały, wyżywienie oraz koszty wizyt studyjnych. Istnieje również możliwość pokrycia 
części kosztów po uzyskaniu stypendium.  

Termin składania aplikacji mija 31 maja 2013. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnic-
twa, w tym formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej euracademy.org   

Wszelkie pytania dotyczące Letniej Akademii można kierować na adres: Polona Zevnik; polo-
na@nec-cerknica.si; Tel: 00386 59 044 133; 00386 40 165 554. 
 

http://ksow.gov.pl/news/entry/4233-xii-letnia-akademia.html  
 

 
 

Ogłoszono nabór wniosków 
 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na 
operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działającej na terenie gmin: 
Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów. Wnioski o przyznanie pomocy można 
składać w terminie: od 20.05.2013 r. do 03.06.2013 r.  

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów w godz. 7.30 – 15.30. 
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami.  

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
www.lgd-srws.pl. 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z za-
kresu „Odnowa i rozwój wsi” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzy-
szenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie w godz. 7.30 – 15.30. 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku 
 
 

http://www.euracademy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57
mailto:polona@nec-cerknica.si
mailto:polona@nec-cerknica.si
http://ksow.gov.pl/news/entry/4233-xii-letnia-akademia.html
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18.00 – 19.00 Stowarzyszenie agroturystyczne – sposób na wspólne działanie! Dobre prakty-

ki Stowarzyszenia Agroturystycznego Dolina Czarnej (gmina Raków) 

19.00 – 20.00 Szlak przygody – nowa atrakcja turystyczna regionu.    

20.00 Pytania, dyskusja 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem 41/3026016 lun e-
mailowo na adres a.kopacz@bieliny.pl do dnia 23 kwietnia 2013 roku do godziny 12.00. 
 

http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul  
 

 

Dotacje na projekty z zakresu edukacji medialnej 
 

Fundacja Evens stawia sobie za cel pobudzenie działań w zakresie edukacji medialnej w Eu-
ropie – głównie poprzez podniesienie krytycznej świadomości o i promowanie kreatywności medial-
nej, które przyczyniają się do ukształtowania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, 
dlatego Fundacja Evens pragnie wesprzeć finansowo wybrane projekty, które rozwijają kompetencje 
medialne mieszkańców EU. 

Do dotacji można zgłaszać wszelkiego rodzaju projekty edukacji medialnej adresowane do 
ogółu społeczeństwa. Mile widziane są projekty adresowane do obywateli w każdym wieku, wyko-
rzystujące zdobycze techniki używane na co dzień. Projekty mogą dotyczyć wszystkich rodzajów 
mediów i wykorzystywać różne metody dydaktyczne. Zgłaszane projekty powinny być wdrażane od 
co najmniej 1 roku. Projekty mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie przez organizacje pozarządowe i 
instytucje , zarejestrowane i działające w UE lub w jednym z oficjalnych krajów kandydujących. Każ-
da organizacja może zgłosić tylko jeden projekt. 

Zgłaszający powinni przesłać wniosek w formie opisu projektu (maksymalnie 4 strony, 
czcionka Times New Roman 11). Opis musi zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy, zgłasza-
nego projektu i wykorzystanej metodologii, dotychczasowych rezultatów oraz całkowitego budżetu 
projektu. Wnioski powinny być napisane w języku angielskim. Zdjęcia i/ lub materiały promocyjne 
można przesyłać oddzielnie. Wnioski należy przesłać do 1 lipca 2013 na adres 
tim.verbist@evensfoundation.be. Obrady jury będą miały miejsce we wrześniu 2013 roku; wkrótce 
potem ogłoszone zostaną zwycięskie projekty. 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Joanny Krawczyk mailowo: joan-
na.krawczyk@evensfoundation.be, lub telefonicznie: (22) 621-66-83. 

 
* 
 

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” edycja 2013 
 

Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. 

Dotacje służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, 

umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na 

realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących 

przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .  

W konkursie mogą brać udział , o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działal  

wynosi 2 114 197,47 zł (słownie zł: dwa miliony sto czternaście tys. sto dziewięćdziesiąt sie-
dem i 47/100).  

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnione są na stronie Internetowej www.lgd-
srws.pl oraz do wglądu w siedzibie biura.  

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biu-
rze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 30 74 938. 

Więcej informacji na stronie http://www.lgd-srws.pl/54/1106-
Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_dzialania__Odnowa_i_rozwoj_wsi.html.  

 
* 

 
„Fundusz Małych Grantów 2013” 

 
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację 

projektów: „Fundusz Małych Grantów 2013". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bez-
pieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Termin składania wnio-
sków do 20 czerwca 2013 roku. 

W edycji 2013 promowane będą projekty, które zgodnie z tematyką II Światowego Dnia Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, będą poświęcone tematyce bezpieczeństwa pieszych. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych). 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne. 

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób 
przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze 
wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić pod-
miot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego 
i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl 

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 20 lipca 2014 r. 
Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 20 czerwca 2013r: 
 dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpie-

czeństwa Drogowego pocztą lub kurierem w formie wydruku oraz w formie elektronicznej 
 dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników. 
Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres: 

   
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego 

ul. Pańska 85 
00-834 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: 
„Fundusz Małych Grantów 2013" 

 

http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/819  
 

* 
 

„Europejskie partnerstwo na rzecz sportu” 
 

Głównym celem tego działania przygotowawczego jest przygotowanie przyszłych działań UE 
w tej dziedzinie, a w szczególności w ramach rozdziału „Sport” we wniosku dotyczącym programu UE 
na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 („Erasmus dla wszystkich”). 
Zaproszenie ma wspierać transnarodowych projektów zgłoszonych przez instytucje publiczne lub 
organizacje niedochodowe. Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i posiadać siedzibę 

mailto:a.kopacz@bieliny.pl
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul
mailto:tim.verbist@evensfoundation.be
mailto:joanna.krawczyk@evensfoundation.be
mailto:joanna.krawczyk@evensfoundation.be
http://www.lgd-srws.pl/54/1106-Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_dzialania__Odnowa_i_rozwoj_wsi.html
http://www.lgd-srws.pl/54/1106-Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_dzialania__Odnowa_i_rozwoj_wsi.html
http://www.pbd.org.pl/
http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/819
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w jednym z państw członkowskich UE.  

Budżet udostępniony na potrzeby niniejszego zaproszenia wynosi 2 650 000 EUR. Współfi-
nansowanie UE może wynieść maksymalnie 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Wniosko-
dawca wnosi środki własne w minimalnej wysokości 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 
Koszty personelu nie mogą przekraczać 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.  

Realizacja projektów musi się rozpocząć między 01.01.2014 a 31.03.2014 i zakończyć naj-
później 30.06.2015 roku. 
Wnioski należy nadsyłać najpóźniej do 19.07.2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na ad-
res:  

European Commission 
Directorate-General for Education and Culture — Unit D2 (Sport) 

J-70, 03/178 
1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 
Więcej informacji. 
 

* 
 

Ogłoszono nabór wniosków 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 

 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 z zakresu:  
 
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 
Planowany  termin naboru wniosków koniec maja 2013r.  
  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. W przypadku pytań mogą Państwo 
korzystać z pracowników Biura LGD pod numerem telefonu 41 303 22 44  lub bezpośrednio w biurze 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” Kostomłoty II ul. Kościelna 2a, 26-085 Miedziana Góra.  
 

Treść ogłoszeń oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej 
www.dorzeczebobrzy.eu  w zakładce: Konkursy. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 

Strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 
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