
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

08.07.2013 
Aktualności W tym numerze: 

Aktualności 

1. Znowelizowana wersja 
Szczegółowego Opisu 
Priorytetów Programu 
Kapitał Ludzki 

2. Uroczystości upamięt-
niające 70 rocznicę Rze-
zi Wołyńskiej. 

3. Wakacje w Muzeum Na-
rodowym w Kielcach. 

4. Kurs Tańca Towarzy-
skiego dla dzieci i mło-
dzieży. 

5. I Krajowe Mistrzostwa 
Florystyczne Regionu 
Świętokrzyskiego. 

6. Świętokrzyski Program 
Wspierania Edukacji 
Wybitnie Uzdolnionych 
Uczniów i Studentów. 

7. Zafiszkuj na młodzież. 
 

Nabór wniosków i inne 
konkursy 
 

1. Nabór wniosków o przy-
znanie Świętokrzyskiej 
Nagrody Kultury. 

2. Konkurs pn. „Przeciw-
działanie przemocy w 
rodzinie i przemocy ze 
względu na płeć”. 

3. Konkurs na opracowa-
nie projektu graficznego 
platformy współpracy 
zagranicznej wojewódz-
twa świętokrzyskiego i 
logo projektu pn. „Świę-
tokrzyska Platforma 
współpracy zagranicz-
nej” 

4. Konkurs pn. „Nowa 
Przestrzeń najlepsza 
praktyka województwa 
świętokrzyskiego w za-
kresie społecznej akty-
wizacji młodzieży”. 

5. Konkurs fotograficzny 
Nowa Przestrzeń. 

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priory-
tetów Programu Kapitał Ludzki 

 
Świętokrzyskie biuro Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, 

iż od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priory-
tetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został 
zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego Pawła Orłowskiego. 

Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji 
Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę 
Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej 10 maja br., 
a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzo-
nego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. 

Zmiany dokumentu obejmują m.in.: 
 modyfikację dotychczasowych typów operacji możliwych do reali-

zacji w ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianami dokona-
nymi w PO KL, 

 rozszerzenie zakresu wsparcia udzielanego w ramach ww. Pod-
działania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia 
wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, 

 zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych 
do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 30 kwietnia 
br., 

 zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach kompo-
nentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej mody-
fikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji 
środków, 

 modyfikację Priorytetu V dotyczącą zakresu udzielanego wsparcia, 
układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności insty-
tucji za jego realizację, 

 inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapi-
sy SzOP.  

Poniżej oraz na stronie internetowej : www.sbrt.pl można znaleźć aktualna 
wersję w/w SzOP. 
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
* 

 
 
 
 

http://www.sbrt.pl/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/szop_pokl_lipiec_2013.pdf
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Uroczystości upamiętniające 70 rocznicę Rzezi Wołyńskiej 
 
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Stowarzyszenie Kielecka Rodzina Katyń-

ska i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę 
Rzezi Wołyńskiej, które odbędą się w dniach 10–11 lipca. 
Program uroczystości przedstawia się następująco: 
 10 lipca 2013 r. 

o 17.00 – otwarcie wystawy Wołyń – ziemia naznaczona polską krwią, przygotowanej 
przez Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 
(Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 2), 

o 17.30 – przegląd filmów dokumentalnych dotyczących Rzezi Wołyńskiej (w Kinie Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach – wstęp na projekcje jest bezpłatny): 
- Kryptonim "Pożoga". Dramat wołyński (1939-1945), reż. W. Ronisz, 
- Wołyń w pożodze, reż. A. Sikorski. 

 11 lipca 2013 r. 
o 18.00 – msza święta w katedrze w Kielcach w intencji Polaków pomordowanych na Wo-

łyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943–1945, 
o 19.00 – przemarsz z katedry na Cmentarz Partyzancki przy ul. ks. P. Ściegiennego w Kiel-

cach. Uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim i Pomnikiem Sybiraków, złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy. 

 
* 

 

Wakacje w Muzeum Narodowym w Kielcach 
 
Niezwykle atrakcyjną ofertę na spędzenie przerwy wakacyjnej przygotowało dla dzieci i mło-

dzieży Muzeum Narodowe w Kielcach. W bogatym programie znajdą się m.in. warsztaty botaniczno-
artystyczne, questy oraz zajęcia edukacyjne. 

Kielecka placówka muzealna zaprasza dzieci od roku do 9 lat wraz z opiekunami do Sali Edu-
kacyjnej dla malucha. W Pałacu na rodziny czekają gry edukacyjne planszowe i multimedialne. Zaję-
cia odbywać się będą od wtorku do piątku w godz. 13 – 18 oraz  w soboty i niedziele w godz. 12 – 18. 

Dla miłośników questów codziennie w czasie wakacji dostępny będzie Quest Wokół Tuscu-
lum Sienkiewicza, a na wystawie biograficzno-literackiej mieszczącej się na piętrze muzeum, Quest 
Sienkiewicz – dopełnienie. Quest to znakomita forma zabawy dla dzieci i dorosłych, pozwala 
w nietypowy sposób zwiedzać oblęgorski park, odkrywać jego tajemnice, a przy tym wykazać się 
spostrzegawczością i sprytem.  

Ponadto muzeum organizuje warsztaty botaniczno-artystyczne „Zielona szkółka na talerz” 
oraz „Tańce świata”. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy będą oglądać oryginalne eksponaty, inspi-
rować się ich pięknem, rozpoznawać znane nam formy roślin i zwierząt. Następnie  ze zrywanych 
roślin tworzona będzie secesyjna dekoracje na papierowym talerzu, które przygotowane zostaną w 
warsztacie designera, wykorzystując metalowe płatki imitujące złoto, ulubiony materiał dekoracyjny 
Louis Comforta Tiffany’ego. 

Znakomitą atrakcją dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat będzie udział w zajęciach „Tańce świa-
ta”. W cyklu pięciu spotkań tanecznych przy muzyce na żywo uczestnicy warsztatów uczyć się będą 
wybranych tradycyjnych tańców. Poznają podstawowe rytmy, wyćwiczą koordynację ruchową 
i słuch muzyczny oraz sprawną pamięć i koncentrację. Więcej informacji na temat wakacji w Muzeum 
Narodowym w Kielcach: http://mnki.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/636,wakacje_w_mnki.html. 

 
* 

 

Kurs Tańca towarzyskiego dl dzieci i młodzieży 
 

Szkoła Tańca Towarzyskiego CHARLESTON zaprasza na błyskawiczny wakacyjny kurs tańca 
towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych. 
W ramach kursu wakacyjnego zaplanowano zajęcia we wtorki i w czwartki w godz. 19.30-21.00. Na 
pierwsze zajęcia zapraszamy we wtorek 16 lipca.  
 
 

http://mnki.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/636,wakacje_w_mnki.html
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Szczegółowych informacji zainteresowanym udziela kierownik szkoły, p. Aleksandra Kwapisz, nr 
kom.: 698 655 680 lub 516 959 546, nr stacjonarny: 41 365 51 45 (od godz. 13.), e-mail: promo-
cja@wdk-kielce.pl. 
 

* 
 

I Krajowe Mistrzostwa Florystyczne Regionu Świętokrzyskiego 
 

W dniach 21-22.07.2013 na terenie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach odbędą się I Krajo-
we Mistrzostwa Florystyczne Regionu Świętokrzyskiego. Organizatorem imprezy jest Oddział Świę-
tokrzyski Stowarzyszenia Florystów Polskich (www.floryscipolscy.pl).Nabór zgłoszeń trwał od 10-
05-2013 do 23-06-2013r. Zgłoszenia były przesyłane drogą mailową na adres: swietokrzy-
skie@floryscipolscy.pl. Regulamin I Krajowych Mistrzostw Florystycznych Regionu Świętokrzyskiego 
jest dostępny u przedstawiciela Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Florystów Polskich. 
Wszelkie pytania należy kierować pod numer telefonu: +48 503695481lub pod adres: swietokrzy-
skie@floryscipolscy.pl. 
Program I szych krajowych mistrzostw florystycznych regionu świętokrzyskiego  w tym harmono-
gram imprezy przedstawia się następująco: 
 miejsce: Zespół Pałacowy w Kurozwękach; ul. Zamkowa 3, 28-200 Staszów, 
 Temat: „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE …”, 
 Termin: 21.-22.07.2013, 
 Harmonogram imprezy: 

21.07.2013   
o g.9.30    powitanie uczestników i otwarcie mistrzostw, 
o g.10.00    rozpoczęcie części konkursowej, 
o g.10.00-13.00    realizacja 1-go zadania konkursowego; Rodzaj pracy – Obiekt/ Instalacja ; 

Temat: „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE…” (seniorzy i juniorzy) 
o g.13.00-14.00    przerwa 
o g.14.00-15.00    realizacja 2-go zadania konkursowego; Rodzaj pracy – Bukiet ślubny/ozdoba 

ślubna; Temat  - „ZACZAROWANA WYCZESANA …” ( seniorzy i juniorzy) 
o g.15.00-15.15    przerwa 
o g.15.15-16.15    realizacja 3-go zadania konkursowego; Rodzaj pracy - Niespodzianka; Temat 

-„MIOTŁA DLA NIEJ” (seniorzy) 
o g.17.40    ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, zakończenie części konkursowej. 
o g.17.45    udostępnienie ekspozycji prac konkursowych zwiedzającym Zespół Pałacowy w Ku-

rozwękach 
o 22.07.2013    g.15.00    zamknięcie wystawy prac i zakończenie mistrzostw. 

 

mailto:promocja@wdk-kielce.pl
mailto:promocja@wdk-kielce.pl
http://www.floryscipolscy.pl/
mailto:swietokrzyskie@floryscipolscy.pl
mailto:swietokrzyskie@floryscipolscy.pl
mailto:swietokrzyskie@floryscipolscy.pl
mailto:swietokrzyskie@floryscipolscy.pl
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Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i 
Studentów 

 
26 czerwca 2013 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr XXXII/579/2013 

przyjął do realizacji „Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i 
Studentów”. Program, który od bieżącego roku będzie realizowany wspólnymi siłami Samorządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, stanowi kontynuację dotychczaso-
wej oferty pomocy dla zdolnych uczniów i studentów proponowanej zarówno w formie „Programu Sa-
morządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, jak i 
działań prowadzonych na rzecz utalentowanych uczniów przez Kuratora Oświaty. 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od 2000 roku aktywnie wspiera wybitnie uzdol-
nione pod względem naukowym i artystycznym dzieci i młodzież, m.in. laureatów ogólnopolskich i 
międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. W ciągu ostatnich dwunastu lat nagrodzono pra-
wie 400 osób. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń 
edukacyjnych i artystycznych młodych ludzi, pragnie przyczynić się do ich rozwoju własnego i umoc-
nienia pozycji młodych ludzi w regionie. Podobnego rodzaju inicjatywę podjął trzy lata temu Święto-
krzyski Kurator Oświaty, który również nagradzał laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych 
olimpiad, konkursów i turniejów w ramach Dna Talentów. W bieżącym roku zdecydowano o połączeniu 
obydwu koncepcji w jednym programie pn. „Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie 
Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. 

Poniżej załączono szczegółowe informacje dotyczące w/w. programu wraz ze wzorami wnio-
sków i oświadczeń, które po wypełnieniu i podpisaniu przez wnioskodawców można przesyłać do 31 
sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego Kancelaria Ogólna (bud. C2, I piętro, pok. 147) Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z 
dopiskiem na kopercie: „Talenty Świętokrzyskie”. 
Załączone pliki: 
Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. Typ: pdf Rozmiar: 155.72 
Kb Dodano: 4 lipca 2013r. Pobrany: 5 raz(y) 
Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Typ: doc 
Rozmiar: 81.5 Kb Dodano: 4 lipca 2013r. Pobrany: 5 raz(y) 
Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” Typ: docx Rozmiar: 27.17 Kb Dodano: 4 lipca 
2013r. Pobrany: 2 raz(y) 
Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” dla zespołu (drużyny, grupy, pary) Typ: doc 
Rozmiar: 154.5 Kb Dodano: 4 lipca 2013r. Pobrany: 2 raz(y) 
Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego Typ: docx Rozmiar: 13.99 Kb Dodano: 4 lipca 
2013r. Pobrany: 1 raz(y) 
Oświadczenie podatnika Typ: docx Rozmiar: 16.59 Kb Dodano: 4 lipca 2013r. Pobrany: 1 raz(y). 
 

* 
 

Zafiszkuj na młodzież 
 

Obecnie trwa proces planowania środków unijnych dla województwa świętokrzyskiego. Świę-
tokrzyska Inicjatywa na rzecz młodzieży  zachęca do przesyłania pomysłów na projekty skierowane do 
młodzieży, służące społecznej aktywizacji tych ludzi. Wspólnie możemy się przyczynić do tego, aby 
część budżetu została przeznaczona na młodzież. Już od roku 2014 zaczną funkcjonować nowe fundu-
sze europejskie. Nadszedł odpowiedni moment, aby zastanowić się nad Tyn na co  konkretnie będą 
wydawane środki w naszym regionie. Świętokrzyska Inicjatywa Na Rzecz Młodzieży zabiega o to, aby 
część  budżetu została przeznaczona na działania  wspierające aktywność młodzieży, edukację poza 
formalną, wzmocnienie organizacji pozarządowych i osób pracujących z młodzieżą, w związku z czy 
zachęca do przekazania propozycji projektów (tzw. Fiszek projektowych), które mogą stać się podsta-
wą do planowania środków  unijnych w naszym województwie w tym zakresie. Pomysł może zgłosić 
każda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna oraz instytucja publiczna. Więcej informacji w tej 
inicjatywie oraz formularz fiszki na stronie: http://kampania.fundacjafarma.pl/zafiszkuj/. 

 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/52-uchwala-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-dnia-26-czerwca-2013r/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/52-uchwala-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-dnia-26-czerwca-2013r/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/53-swietokrzyski-program-wspierania-edukacji-wybitnie-uzdolnionych-uczniow-i-studentow/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/53-swietokrzyski-program-wspierania-edukacji-wybitnie-uzdolnionych-uczniow-i-studentow/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/54-wniosek-o-przyznanie-nagrody-talenty-swietokrzyskie/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/54-wniosek-o-przyznanie-nagrody-talenty-swietokrzyskie/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/55-wniosek-o-przyznanie-nagrody-talenty-swietokrzyskie-dla-zespolu-druzyny-grupy-pary/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/55-wniosek-o-przyznanie-nagrody-talenty-swietokrzyskie-dla-zespolu-druzyny-grupy-pary/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/56-oswiadczenie-dotyczace-numeru-rachunku-bankowego/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/56-oswiadczenie-dotyczace-numeru-rachunku-bankowego/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/57-oswiadczenie-podatnika/19/36141
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/zapisz/57-oswiadczenie-podatnika/19/36141
http://kampania.fundacjafarma.pl/zafiszkuj/
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18.00 – 19.00 Stowarzyszenie agroturystyczne – sposób na wspólne działanie! Dobre 

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

 

Nabory wniosków i inne konkursy 

Dotacje na projekty z zakresu edukacji medialnej 
 

Fundacja Evens stawia sobie za cel pobudzenie działań w zakresie edukacji medialnej 
w Europie – głównie poprzez podniesienie krytycznej świadomości o i promowanie kreatyw-
ności medialnej, które przyczyniają się do ukształtowania świadomych, aktywnych i odpo-
wiedzialnych obywateli, dlatego Fundacja Evens pragnie wesprzeć finansowo wybrane pro-
jekty, które rozwijają kompetencje medialne mieszkańców EU. 

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

Zgłaszający powinni przesłać wniosek w formie opisu projektu (maksymalnie 4 stro-
ny, czcionka Times New Roman 11). Opis musi zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy, 
zgłaszanego projektu i wykorzystanej metodologii, dotychczasowych rezultatów oraz całko-
witego 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 
. Przeznaczone są na realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efek-

tywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .  

Nabory wniosków i inne konkursy 

Nabór wniosków o Przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 
 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kul-
tury w kategorii indywidualnej i zespołowej. Wnioski przyjmowane będą do 10 września 2013 roku 
(decyduje data wpływu), należy je kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego, 25 – 516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3. 

Nagroda ustanowiona przez Zarząd Województwa jest przyznawana za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Szczegółowe warunki przyznawania nagrody określa Uchwała Nr 1129/08 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27  sierpnia 2008 roku. Uprawnionymi do składania wniosków są: instytucje 
kultury, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze 
i kulturalne, fundacje i przedstawiciele środowisk twórczych. 

Na stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl. znajduje się Uchwała Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego określająca szczegółowe warunki przyznania nagrody oraz formularz wniosku. 

 
* 

 

Konkurs pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze wzglę-
du na płeć” 

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będące Operatorem Programu PL14 "Przeciwdziała-

nie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego z Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego 2009-2014, ogłasza nabór wniosków konkursowych w ramach Funduszu Małych 
Grantów na dofinansowanie projektów na kwotę 600 000 EUR (2 502 360 PLN). 

Fundusz Małych Grantów przeznaczony jest na dofinansowanie projektów, których głównym 
celem jest: 
 zmniejszanie zjawiska przemocy w rodzinie lub 
 zmniejszanie zjawiska przemocy ze względu na płeć (wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym 

wskazuje jeden z wymienionych obszarów). 
W ramach wskazanych celów wspierane będą działania w następujących obszarach: 
 rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne  w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
 wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze 

względu na płeć. 
Informacje nt. oczekiwanych rezultatów, wyników i przykładowych działań możliwych do realizacji 
znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy stanowiącym zał. do ogłoszenia. 
O dofinansowanie mogą się ubiegać: 
 jednostki samorządu terytorialnego, 
 organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art.1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji działające na za-

sadach non – profit, których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie zysku lub przezna-
czające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust.2 Ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2013 r. zarejestrowane na terenie Polski i działające 
powyżej 12 miesięcy od daty ogłoszenia naboru wniosków. 

Szczegółowe informacje o naborze oraz kompletna  dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie 
Programu: http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl w dziale Nabór wniosków oraz poniżej oraz poniżej. 
 
 

mailto:a.kopacz@bieliny.pl
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul
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.sejmik.kielce.pl/
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/
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Dokumenty do pobrania: 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów 
Formularz wniosku aplikacyjnego 
Podręcznik Wnioskodawcy 
Harmonogram realizacji projektu 
Wnioskodawcy 
Kryteria oceny formalnej 
Kryteria oceny merytorycznej 
Metodologia wyliczania kosztów pośrednich 
Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych 
Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji 
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień 
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Progra-
mów 
Memorandum of Understanding. 
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Konkurs na opracowanie projektu graficznego platformy współpracy zagranicznej wo-

jewództwa świętokrzyskiego i logo projektu pn. „Świętokrzyska Platforma współpracy zagra-
nicznej” 

Województwo Świętokrzyskie Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zaprasza podmioty zajmujące się projektowaniem graficznym 
stron internetowych do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego platformy współ-
pracy zagranicznej województwa świętokrzyskiego i logo projektu pn. „Świętokrzyska platforma 
współpracy zagranicznej” dofinansowanego przez Ministra Spraw Zagranicznych z konkursu 
„Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”. 

Prace konkursowe przygotowane zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie Konkur-
su i Załącznikach należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu w zapieczętowanej koper-
cie  z danymi uczestnika konkursu z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny strony internetowej 
i logo świętokrzyskiej platformy współpracy zagranicznej” w terminie do dnia 8 lipca 2013 r. do go-
dziny 10.00 (decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora). 
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie zwycięzcy konkursu do negocjacji umowy o wartości 15.000 zł 
brutto na wykonanie projektów graficznych platformy i logo. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie 
później niż do 18 lipca 2013 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na oficjalnej stronie interne-
towej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (www.sejmik.kielce.pl) 
oraz stronie www.wrota-swietokrzyskie.pl 
Załączone pliki: 
załącznik 4-projekt umowy.pdf Typ: pdf Rozmiar: 382.16 Kb Dodano: 1 lipca 2013r. Pobrany: 9 
raz(y) 
herb_swietokrzyskie_transparent.jpg Typ: jpg Rozmiar: 52.92 Kb Dodano: 1 lipca 2013r. Pobrany: 8 
raz(y) 
logo_swietokrzyskie_transparent.jpg Typ: jpg Rozmiar: 33.14 Kb Dodano: 1 lipca 2013r. Pobrany: 8 
raz(y) 
logo_wrota_swietokrzyskie_transparent.jpg Typ: jpg Rozmiar: 26.93 Kb Dodano: 1 lipca 2013r. Po-
brany: 6 raz(y) 
logo_swietokrzyskie_cdr10.cdr Typ: cdr Rozmiar: 35.07 Kb Dodano: 1 lipca 2013r. Pobrany: 6 raz(y) 
logo_wrota_swietokrzyskie_corel_v13.cdr Typ: cdr Rozmiar: 35.96 Kb Dodano: 1 lipca 2013r. Pobra-
ny: 6 raz(y). 
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http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/PL14_FMG_og%C5%82oszenie.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/06/PL14_formularz-wniosku-aplikacyjnego2.xls
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Podr%C4%99cznik-Wnioskodawcy.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Harmonogram-realizacji-projektu-FMG.doc
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/O%C5%9Bwiadczenia-Wnioskodawcy.xlsx
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/PL14_Kryteria-oceny-formalnej.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/PL14_Kryteria-oceny-merytorycznej.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/PL14_Metoda-wyliczania-koszt%C3%B3w-po%C5%9Brednich.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Regulacje-NMF.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/wytyczne-dot.-oceny-i-odwo%C5%82a%C5%84_nowe.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Podr%C4%99cznik-komunikacji-i-identyfikacji-wizualnej-oraz-wymogi-dotycz%C4%85ce-informacji-i-promocji.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Wytyczne-Ministra-Rozwoju-Regionalnego-w-zakresie-udzielania-zam%C3%B3wie%C5%84.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Wytyczne-Ministra-Rozwoju-Regionalnego-w-sprawie-koszt%C3%B3w-zarz%C4%85dzania-dla-Operator%C3%B3w-Program%C3%B3w.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Wytyczne-Ministra-Rozwoju-Regionalnego-w-sprawie-koszt%C3%B3w-zarz%C4%85dzania-dla-Operator%C3%B3w-Program%C3%B3w.pdf
http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Memorandum-of-Understanding.pdf
http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/zapisz/36-logo-swietokrzyskie-cdr10-cdr/19/36100
http://www.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/zapisz/36-logo-swietokrzyskie-cdr10-cdr/19/36100
http://www.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/zapisz/37-logo-wrota-swietokrzyskie-corel-v13-cdr/19/36100
http://www.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/zapisz/37-logo-wrota-swietokrzyskie-corel-v13-cdr/19/36100
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Konkurs pn. „Nowa Przestrzeń najlepsza praktyka województwa święto-

krzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży” 
Konkurs fotograficzny – Nowa przestrzeń 

 
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa we współpracy z Urzędem Marszałkow-

skim Województwa Świętokrzyskiego organizuje konkurs „Nowa przestrzeń najlepsza praktyka wo-
jewództwa świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży”. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej praktyki (metody) w zakresie społecznej aktywi-
zacji młodzieży, której rezultatem jest wykreowanie młodzieży realnej przestrzeni wpływu na swoje 
środowisko. Organizatorzy chcą docenić i pokazać najlepsze pomysły metody, działania i inicjatywy 
w w/w zakresie zachęcając do zaangażowania w nie młodzieży. Zgłoszenia należy kierować na adres 
e - mail:: konkurs@fundacjafarma.pl, do dnia 31 sierpnia 2013 roku, tak aby tegoroczne działania 
również można było zgłosić do konkursu. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, 
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, firmy, a także grupy nieformalne 
złożone z osób pełnoletnich z terenu województwa świętokrzyskiego, które działają lub mają siedzi-
bę na terenie województwa świętokrzyskiego i w wyznaczonym przez Komisję terminie, przyślą 
formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. 

Nagrodą w konkursie będzie tytuł „ Najlepszej praktyki województwa świętokrzyskiego 
w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży” oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Xerox. 

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat konkursu należy odwiedzić stronę in-
ternetową: www.kampania.fundacjafarma.pl lub skontaktować się z koordynatorem  konkursu: Ju-
styna Górska – Sekuła, tel. 798 09 05 04, e –mail: justyna.sekula@fundacjafarma.pl 
 

* 
 

Konkurs fotograficzny – Nowa przestrzeń 
 
Dla tych, którzy lubią fotografować Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa  wraz 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przygotowali Konkurs fotograficzny – 
Nowa Przestrzeń. Tematem konkursu jest aktywność społeczna młodzieży (np. inicjatywy wolonta-
riackie na rzecz innych ) realizowana w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013 r. na obsza-
rze województwa świętokrzyskiego. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących, bez 
względu na miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą 
rodziców (do wypełnienia w formularzu). 
W konkursie przewidziane są nagrody: 

 dla 3 autorów najlepszych zdjęć przewidziano nagrody rzeczowe - sprzęt i gadżety od firmy 
XEROX, 

 nagrodę specjalną - publikację zdjęć wraz z opisem na stronach internetowych Echo Dnia 
oraz w gazecie drukowanej. 

Zdjęcia należy przysłać na adres e – mail: konkurs@fundacjafarma.pl do dnia 31 sierpnia 2013 
roku. Więcej szczegółowych informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: 
http://kampania.fundacjafarma.pl/przestrzen-mlodych/ lub można uzyskać u koordynatora konkur-
su: Justyna Górska – Sekuła, tel. 798 09 05 04,e – mail: justyna.sekula@fundacjafarma.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 

Strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 
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