
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. „Pomysł na biznes” – 
wydłużony czas składa-
nia prac. 

2. Gdzie rzeka płynie z 
wolna… 

3. Szkolenie: Zasady two-
rzenia projektu w ra-
mach EFS. 

4. Szkolenie: Zasada rów-
ności kobiet i mężczyzn 
w projektach EFS. 

5. Szkolenie: Kwalifiko-
walność wydatków w 
projektach finansowa-
nych z EFS. 
 

 
1. Ogłoszono nabór wnio-

sków Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Święto-
krzyskiej. 

2. Program „Wsparcie w 
ramach dużego bonu”. 

3. III edycja konkursu 
grantowego Funduszu 
Społecznego Notariatu. 

„Pomysł na biznes” 
 

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem pn. „Pomysł na 
biznes”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski – Biuro Komunikacji 
Społecznej, wydłużony został termin nadsyłania prac. Na „pomysły na 
biznes” autorstwa uczniów świętokrzyskich gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych czekamy do 21 czerwca 2013 r. Przypominamy, iż celem 
konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie postaw przedsiębiorczych 
wśród młodych ludzi, promowanie nowatorskich rozwiązań ekonomicz-
nych i innowacyjnych pomysłów biznesowych, wskazanie korzyści płyną-
cych z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W rywalizacji mło-
dych „rekinów biznesu” mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu wo-
jewództwa świętokrzyskiego, ale też funkcjonujące przy szkołach koła 
ekonomiczne i  szkolne kluby przedsiębiorczości. 

Uczestnicy przygotowują biznes plan w którym przedstawiają po-
mysł na założenie własnej firmy produkcyjnej, usługowej lub usługowo - 
produkcyjnej, opisują zasady jej funkcjonowania. 

W planie biznesowym powinny się znaleźć następujące informacje:  
1.    Imię i nazwisko (- a) autora (- ów) biznes planu, nazwa szkoły oraz 
dane kontaktowe (nr telefonu, adres). 
2.    Opis działalności gospodarczej, którą prowadzić będzie przedsiębior-
stwo (co będzie produkowała firma lub jakie usługi będzie świadczyła, na 
czym będzie zarabiała) oraz krótkie uzasadnienie podjęcia akurat tego 
rodzaju działalności gospodarczej (Dlaczego wytwarzany produkt lub 
proponowana usługa będą lepsze od już istniejących na rynku? Na jakich 
przesłankach autor /- rzy/ biznes planu opierają sukces ekonomiczny fir-
my?). 
3.    Lokalizacja firmy, opis docelowej grupy klientów (nabywców lub usłu-
gobiorców), zasięg terytorialny prowadzenia sprzedaży (świadczenia 
usług). 
4.    Planowana forma prawna przedsiębiorstwa, zatrudnienie (w przypad-
ku firmy większej niż jednoosobowa, także podział zadań dla poszczegól-
nych pracowników). 
5.    Wielkość środków finansowych przeznaczonych na uruchomienie 
działalności gospodarczej, źródło pozyskania pieniędzy (kredyt bankowy, 
pożyczka, fundusze UE, inne). 
6.    Bilans finansowy po pierwszym roku działania firmy (koszty oraz 
przychody). 

Biznes plan powinien zajmować nie więcej niż 5 stron formatu A4 
przy pojedynczej interlinii i wielkości czcionki 12 punktów. 
Prace oceni Jury złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, świętokrzyskich instytucji finansowych oraz 
otoczenia biznesu, przedsiębiorców, a także ludzi świata nauki. Podczas 
oceny premiowane będą szczególnie odważne, oryginalne projekty bizne-
sowe, innowacyjność założeń marketingowych, konkurencyjność oraz 
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niebanalne pomysły na wypromowanie produktu (usługi). 
Autorzy najlepszych prac w obu kategoriach otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody!  
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:  mogą w nim brać udział uczniowie 

gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Autorstwo prac (biznes planów) może być 
jednoosobowe, ale mogą je także przygotowywać drużyny (maksymalnie 10 uczniów). Prace należy 
dostarczyć osobiście do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego mieszczącego się w Kielcach przy ul. Targowej 18 (10 piętro) lub przesłać pocztą 
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Biuro Komunikacji Społecznej, al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie „Pomysł na biznes”. 

 
* 

 

Gdzie rzeka płynie z wolna… 
 

Już niedługo będzie można szlakiem kajakowym przepłynąć urokliwe zakątki Czarnej Nidy i 
Bobrzy. 29 marca br. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedstawiciele 
Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” wraz z trzema innymi LGD-ami podpisali 
umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Atrakcje – Krajoznawczo – Tu-
rystyczne Inicjatywa Wspólna”.  Przypomnijmy, że wniosek o przyznanie pomocy na realizację pro-
jektu AKTIW złożony został jeszcze w maju 2012 r.  W  trakcie  trwania  weryfikacji  wniosku, zarów-
no LGD „Perły  Czarnej Nidy”, jak również partnerzy  projektu,  tj.  LGD  Ziemia  Jędrzejowska GRYF, 
LGD Dorzecze Wisły i LGD Ponidzie dokonywały   uzgodnień  z  zarządcami  rzek  i  dróg  na  któ-
rych  mają  stanąć znaki dot. szlaku kajakowego. Miały miejsce także spotkania z właścicielami dzia-
łek  dot.  ustawienia     znaków czy zorganizowania miejsca biwakowego. W ramach przedsięwzięcia 
wytyczone zostaną szlaki kajakowe na rzece Czarnej – teren LGD Dorzecze Wisły, na rzece Nidzie – 
teren LGD Ponidzie, odrestaurowany zostanie również dworzec kolejki wąskotorowej – zadanie LGD 
„Ziemia Jędrzejowska GRYF”. Nasza LGD w pierwszym etapie opracowała studium zagospodarowa-
nia w drugim etapie oznaczy szlak kajakowy na rzekach Czarnej Nidzie i Bobrzy.  

Szlak na rzece Bobrzy przebiegać będzie od miejscowości Trzcianki do ujścia Bobrzy 
do Czarnej Nidy. Ze względu na niski stan wody odcinek do Radkowic polecany jest dla kajaków jed-
noosobowych natomiast dalej można już płynąć kajakiem dwuosobowym. 
               Szlak na rzece Czarna Nida przebiegać będzie od miejscowości Kuby Młyny do miejsca, 
w którym Czarna Nida łączy się z Białą tworząc Nidę. Odcinek od miejscowości Kuby Młyny 
do Morawicy polecany jest dla kajaków jednoosobowych, od Morawicy zaś do Tokarni dla kajaków 
dwuosobowych. 

Na trasie szlaku planowane są miejsca postojowe dla kajakarzy w miejscowości Trzcianki 
i Lipowica (rzeka Bobrza) oraz Morawica i Tokarnia (rzeka Czarna Nida). Będą to zadaszone wiaty ze 
stołami i ławkami, koszem na śmieci oraz z tablicami informacyjnymi dot. szlaku. 
Zanim jednak szlak zostanie oddany do użytku, należy wykonać szereg prac, min. oznaczenie miejsc 
niebezpiecznych, udrożnienie tras, zakup i montaż tablic informacyjnych itp. Na realizację projektu 
AKTIW LGD zaplanowała nieco ponad 90 tys. zł, zaś budżet dla  wszystkich  partnerów zamyka się 
kwotą ponad  545 tys. zł. 

Realizacja projektu planowana jest w 2013 r. Operacja współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy, Oś 4 Leader PROW 2007 – 
2013. 
 
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 
 

* 
 

Szkolenie: Zasady tworzenia projektu w ramach EFS 
 

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza na szkolenie: Zasady tworzenia projektu w ra-
mach EFS, które odbędzie się 6 czerwca w Centrum Systemów Komputerowych ZETO w Kielcach w 
godzinach 9-16. 
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Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych zasad two-
rzenia projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod kątem Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich. Ze względu na tematykę szkolenia na szkolenie w pierwszej kolejności przyjęte 
zostaną osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz lokalne grupy działania. 

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu następujących zagadnień: 
1. Wprowadzenie do tematyki Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Pojęcie projektu - definicja, cechy i etapy projektu. 
3. Identyfikacja obszarów problemowych, planowanie działań. 
4. Tworzenie harmonogramu działań, podstawy kwalifikowalności wydatków.  
5. Podstawy tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz budżetu projektu. 
6. Zasady wnioskowania o dofinansowanie projektu, procedura wyboru projektów, aspekty realizacji 
projektów.  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane tworzeniem wniosku o dofi-
nansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezen-
tujące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kielec-
kiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. 

Formularz rejestracyjny 
 

* 
 

Szkolenie: Zasada równości kobiet i mężczyzn w projektach EFS 
 

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza na szkolenie: Zasada równości kobiet i męż-
czyzn w projektach EFS, które odbędzie się 5 czerwca w Centrum Systemów Komputerowych ZETO 
w Kielcach w godzinach 9-16. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zasady równości kobiet i 
mężczyzn w projektach EFS, pozwalającej na przygotowanie poprawnego projektu, zgodnego z zasa-
dą równości płci. 

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu następujących zagadnień: 
 -prezentacja standardu minimum, omówienie zasad oceny wniosku o dofinansowanie projektu pod 
kątem zgodności z zasadą równości kobiet i mężczyzn.  
 -analiza wyjątków od zasady równości kobiet i mężczyzn.  
 -definicja równości płci, omówienie stereotypów płci, obszarów i poziomów   dyskryminacji ze 
względu na płeć.  
-analiza 4 kroków - przedstawienie mechanizmu pozwalającego na poprawne zdiagnozowanie sytua-
cji, potrzeb i problemów kobiet i mężczyzn w projektach EFS.  
 -zasady planowania działań i rezultatów w projekcie z uwzględnieniem zasady równości kobiet i 
mężczyzn.  
 -równościowe zarządzanie projektem. 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji, które są zainteresowane realizacją 
projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze względu na specyfikę oma-
wianych działań, do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które nie miały do tej pory doświadcze-
nia w planowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. 

Ze względu na tematykę szkolenia oraz obecną sytuację w PO KL w naszym województwie, w 
przypadku dużego zainteresowania uczestników na szkolenie w pierwszej kolejności przyjęte zosta-
ną osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia Ośrodka, reprezentujące: organizacje poza-
rządowe, podmioty zlokalizowane na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. 
mieszkańców, przedszkola, szkoły zawodowe oraz organy je prowadzące. 

Formularz zgłoszeniowy 
 

* 
 
 

 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/zasady-tworzenia-projektu-w-ramach-efs-04062013-r/
http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/zasada-rownosci-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-efs-05/
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  Szkolenie: Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z EFS 
 

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza na szkolenie: Kwalifikowalność wydatków w 
projektach finansowanych z EFS, które odbędzie się 6 czerwca w Centrum Systemów Komputero-
wych ZETO w Kielcach w godzinach 9-16. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zasad kwalifikowania wy-
datków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie skierowane jest do osób, które 
będą odpowiedzialne za projektowanie budżetu projektu oraz prowadzenie rozliczeń finansowych i 
sprawozdawczości w ramach realizowanych projektów.  

Ze względu na tematykę szkolenia oraz obecną sytuację w PO KL w naszym województwie, w 
przypadku dużego zainteresowania uczestników na szkolenie w pierwszej kolejności przyjęte zosta-
ną osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia Ośrodka, reprezentujące: szkoły podstawowe, 
szkoły zawodowe oraz organy je prowadzące, realizujące obecnie projekt w ramach PO KL. 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 
-kwalifikowalność beneficjentów do projektu.  
 -warunki i zasady kwalifikowalności wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepi-
sach.  
 -zasady konstruowania budżetu projektu (budżet zadaniowy, koszty bezpośrednie i pośrednie, wy-
datki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, cross-financing).  
 -zasady dokumentowania wydatków.  
 -budżet projektu i harmonogram działań.  
 -zasady dokonywania zmian w projekcie. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezen-
tujące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kielec-
kiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. 

Formularz zgłoszeniowy 
 
 

Ogłoszono nabór wniosków 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

 
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. 

 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/formularz-rejestracyjny/szkolenie/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-finansowanych-z-ef/
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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  

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku 
wynosi 2 114 197,47 zł (słownie zł: dwa miliony sto czternaście tys. sto dziewięćdziesiąt siedem 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 

 

* 
 

Program „Wsparcie dużego bonu” 
 

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność pro-
dukcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu 
nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu 
wyrobu lub technologii produkcji.  

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. 
a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. 
zm.) lub przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie 
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 
Nr 116, poz. 730, z późń. zm.), prowadzący w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe 
oraz posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Całkowity Budżet Programu w 2013 roku dostępny dla Wnioskodawców to 2.000.000 zł. 
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 
50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikują-
cych się do objęcia wsparciem. 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 28 czerwca 
2013 r. do godz. 16.30. 

Dokumentacja 
 

http://www.parp.gov.pl/index/more/33181  
 

* 
 

III edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 
 

Od środy 15 maja 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edycji kon-
kursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Nota-
riatu. 
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem 
społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, 
które: 
•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjne-
go,  
•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na 
cele statutowe (not-for-profit). 

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł. Wnioski składać można od 15 maja do 5 lip-
ca 2013r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 7 listopada 2013 r. Projekty muszą 
zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia 2014r. 
 

http://fundusznotariatu.pl  
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