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III Świętokrzyskie Święto Zalewajki 
 

Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry zaprasza na III Świę-
tokrzyskie Święto Zalewajki, które odbędzie się 15 sierpnia 2013 roku 
(czwartek) w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej w gminie Bieliny. 
Święto będzie połączone z konkursem na najlepszą zalewajkę w wykona-
niu osób prowadzących działalność związaną z turystyką oraz Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Powiatu Kieleckiego. Impreza zostanie zorganizowana 
pod hasłem: „O zalewajko, potraw królowo, kto ciebie jada, ten czuje się 
zdrowo…”, a jej rozpoczęcie zaplanowano na godz. 11.00 – relacją z goto-
wania zalewajki na osadowej polanie. Oprócz ok. godzinnego bloku gier i 
zabaw z postaciami z Krainy Legend Świętokrzyskich, przed publicznością 
wystąpią: Kapela Herbusia z Makoszyna, Kapela Bielińska, Świętokrzyskie 
Jodły, Zespoły Wilkowianie i Bobrzanki, Kapela Bielińska i Makoszyńskie 
Przepióreczki oraz Kapela Jędrusie. W trakcie imprezy organizowane będą 
przez różne podmioty i instytucje liczne konkursy z udziałem publiczności.  

Partnerem wspierającym organizację imprezy jest Centrum Trady-
cji i Turystyki Gór Świętokrzyskich. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego -  Adam Jarubas, Staro-
sta Powiatu Kieleckiego - Zdzisław Wrzałka, Wójt Gminy Bieliny - Sławo-
mir Kopacz, a także Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach. Patronat medialny, natomiast będą sprawować: TVP Kielce, 
Radio Kielce S.A., Radio Zet Gold oraz Echo Dnia. Wydarzenie i konkurs są 
organizowane w ramach projektu „Świętokrzyski groch z kapustą” reali-
zowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej 
Góry” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszło-
ścią”  wspartego przez Szwajcarię poprzez dofinansowanie ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami człon-
kowskimi Unii Europejskiej. 

Poniżej zamieszczony jest szczegółowy program imprezy, a więcej 
na jej temat można znaleźć na stronach internetowych: 
www.wokollysejgory.pl, www.osadasredniowieczna.eu. 
 
 Więcej na www.osadasredniowieczna.eu  

 
* 
 

XLVII Dymarki Świętokrzyskie 
 

W dniach 16 – 18 sierpnia 2013 r. odbędą się 47 Dymarki Święto-
krzyskie – cykliczna impreza obejmująca 3 dni prezentacji dokonywanych 
n terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi. Impreza 
umożliwi uczestnikom obserwację pracy poszczególnych warsztatów oraz 
dokonywanych eksperymentów, wzięcie udziału w zajęciach o charakterze 
edukacyjnym, a także zwiedzanie struktur odtworzonych na terenie cen-

http://www.wokollysejgory.pl/
http://www.osadasredniowieczna.eu/
http://www.osadasredniowieczna.eu/
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trum z przewodnikiem. Nie zabraknie licznych występów estradowych. Na scenie Amfiteatru swoje 
umiejętności zaprezentują m.in. Kabaret „Pigwa Show” Tacy Sami,, Wesołe Kumoszki, Chełmowianki, 
oraz gwiazdy wieczoru Baciary i Big Cyc. Będzie można także obejrzeć cieszącą się ogromnym zainte-
resowaniem inscenizację taneczno – teatralną „Świętokrzyskie Sny”. Ceny biletów na tegoroczne 
Świętokrzyskie Dymarki (w tym koncerty) wynoszą: 
 8 zł – bilet ulgowy, 
 10 zł bilet normalny. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.dymarki.pl, gdzie dostępny jest szczegółowy 
program godzinowy Dymarek 2013. 

 
 
* 
 

Świętokrzyska Gala Kabaretowa – Magiczne zakończenie wakacji 
 

W dniu 31 sierpnia 2013 roku w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbędzie się zorganizo-
wana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyska Gala Kabaretowa – 
Magiczne Zakończenie Wakacji. W wydarzeniu uczestniczyć będą gwiazdy polskiego kabaretu: Para-
nienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Formacja Chatelet, Łowcy B., Nowaki, Suoer Duo, Marcin 
Daniec, Kabaret pod Wyrwigroszem, Kabaret Smile, a widowisko poprowadzą: Adam Małczy – lider 
Formacji Chatelet, oraz Ada Borek z Kabaretu Nowaki. 

Artyści zaprezentują publiczności w amfiteatrze oraz widzom telewizyjnej Dwójki największe 
hity ubiegłego roku, skecze i piosenki, które najbardziej rozbawiły Polaków oraz po jednej prapre-
mierze. 
Dnia 6 sierpnia w województwie świętokrzyskim nagrywane były zwiastuny zachęcające widzów 
telewizyjnej Dwójki do oglądania gali, a przy okazji promujące atrakcje naszego regionu. Prowadzący 
galę pojawili się na Kadzielni, w okolicach kieleckiej Skoczni, w Muzeum imienia Przypkowskich w 
Jędrzejowie oraz w Szklanym Domu w Ciekotach. 50 zwiastunów zostanie wyemitowanych w Pro-
gramie 2 Telewizji Polskiej, a 30 w TVP Rozrywka. Pierwszy z nich pojawi się już 10 sierpnia. 

Więcej szczegółów dot. wydarzenia oraz galeria są dostępne na stronie internetowej 
www.sejmik.kielce.pl. 
 

* 
 

http://www.dymarki.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/
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XIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie 
 

Tegoroczne święto plonów odbędzie się 8 września 2013 roku w Bogorii, powiecie staszow-
skim. Organizatorami imprezy są: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Świętokrzy-
skiej Izby Rolniczej oraz Starosta Staszowski i Wójt Gminy Bogoria. 

Świętowanie rozpocznie się ok godz. 11.45, przemarszem gości dożynkowych w uroczystym 
korowodzie do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, gdzie o godz. 12.00 zostanie odpra-
wiona uroczysta dożynkowa Msza Święta w intencji rolników, na której będą poświęcone najpięk-
niejsze wieńce dożynkowe ze świętokrzyskich powiatów. Po nabożeństwie, korowód dożynkowy 
przejdzie na teren Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii, 
gdzie odbędzie się część obrzędowa święta plonów. Tradycyjnie, Starostowie Dożynek, którymi będą 
Małgorzata Nogajczyk z Rębowa w gminie Kije oraz Konrad Lipiński z Małej Wsi w gminie Bogoria 
wręczą Gospodarzowi Dożynek - Marszałkowi Województwa - bochen chleba upieczonego z mąki 
pochodzącej z ostatnich zbiorów. Odbędą się także prezentacje „ośpiewania” i „obtańczenia” wień-
ców dożynkowych, przygotowanych przez poszczególne powiaty.  

W programie dożynkowym przygotowanym przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Pił-
sudskiego w Kielcach wezmą udział reprezentacyjne kapele i zespoły śpiewacze świętokrzyskich 
powiatów. Odbędzie się folkowe widowisko regionalne "Świętokrzyskie granie", podczas którego 
zaprezentuje się m.in. Zespół Pieśni i Tańca KIELCE i Zespół "Uśmiech" z Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Kielcach oraz program estradowy "Gospodarski Gościniec" z udziałem zespołów: "Diabliki" z 
GOK w Nowej Słupi oraz Klubu 4H z Ożarowa. Uczestnicy dożynkowego święta będą mogli podziwiać 
także jedną z najlepszych młodzieżowych orkiestr dętych w Polsce - OSP Mykanów. Towarzyszyć jej 
będzie grupa Mażoretek, która zaprezentuje układy choreograficzne do muzyki granej przez orkie-
strę. W jej wykonaniu usłyszymy różne gatunki muzyki - od rozrywkowej po klasyczną. Rolnicze 
świętowanie uświetni również pokaz Kieleckiego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Baciary z Podhala. Dożynkowe świętowanie zakończy pokaz 
sztucznych ogni oraz zabawa ludowa z zespołem „Standard”. Więcej szczegółów dot. imprezy znajdu-
je się na stroni internetowej: www.sejmik.kielce.pl w zakładce aktualności. 
 

* 
 
 

Spotkanie informacyjno - promocyjne pn. „Współpraca międzynarodowa 
w regionie świętokrzyskim” 

 
W dniu 28 sierpnia 2013 roku w godz. 11.00 – 14.00 w Muzeum Dialogu Kultur, w Kielcach, 

przy ul. Rynek 3, odbędzie się spotkanie informacyjno – promocyjne pn. „Współpraca międzynaro-
dowa w regionie świętokrzyskim”. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Świętokrzyska 
platforma współpracy zagranicznej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w ramach konkursu „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki 
zagranicznej 2013. 

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni 
wyższych, jednostek otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, związków pracodawców, lokal-
nych grup działania z terenu województwa świętokrzyskiego zainteresowanych tematyką współpra-
cy międzynarodowej i zaangażowanych w działania o takim charakterze. Poniżej zamieszczony jest 
plan w/w spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o prze-
słanie do dnia 26 sierpnia 2013 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
internetowej: www.sejmik.kielce.pl na nr. faksu (41) 344 36 11 lub na adres e –mailowy: an-
na.wlosek@sejmik.kielecki.pl.Więcej informacji w Oddziale Współpracy Zagranicznej: nr. tel. 
(41) 341 69 54. 
Plan spotkania: 
 rejestracja uczestników, kawa powitalna, 
 prezentacja ogólnych założeń i koncepcji projektu „Świętokrzyska platforma współpracy za-

granicznej”, 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/
mailto:anna.wlosek@sejmik.kielecki.pl.Więcej
mailto:anna.wlosek@sejmik.kielecki.pl.Więcej


 

 

strona - 4 

   prezentacja założeń budowy internetowej platformy współpracy zagranicznej województwa 
świętokrzyskiego, 

 panel dyskusyjny na temat obecnego stanu współpracy międzynarodowej w regionie oraz po-
trzeb jednostek i instytucji regionalnych w zakresie możliwości dalszego jej rozwoju i intensyfi-
kacji, 

 lunch. 
* 
 

Informacja dla wnioskodawców Poddziałania 9.1.1 PO KL 
 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PO KL opublikowało najczęściej zadawane 
pytania do konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, ogłoszonego w dniu 15.07.2013 r.. Pytania te 
wraz z odpowiedziami zamieszczone są poniżej oraz na stronie internetowej www.sbrr.pl w zakładce 
aktualności. 
 Jaki jest limit cross-financingu w konkursie? Czy jest to 10% wartości projektu, jak dotychczas? 

Zgodnie z nową, obowiązującą wersją "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach Programu Kapitał Ludzki" limit 10% cross-financingu nie dotyczy projektów realizo-
wanych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Jednocześnie poziom wydatków ponoszonych 
w ramach cross-financingu musi wynikać ze specyfiki projektu i jego założeń oraz podlega do-
kładnej weryfikacji podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. 

 Czy wkład własny do projektu może być wniesiony poprzez przyjmowanie wpłat od rodziców 
dzieci, objętych edukacją przedszkolną? 
Wkład własny do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL może być wzno-
szony m.in. w formie symbolicznych opłat pobieranych od rodziców dzieci uczestniczących 
w projekcie. Jednocześnie należy pamiętać, iż konieczność ich wnoszenia przez rodziców nie po-
winna ograniczać dostępu dzieci z rodzin najbiedniejszych zamieszkujących na obszarze realiza-
cji projektu, o ile ich status majątkowy jest jednym z kryteriów rekrutacji do projektu. 

 Czy w ramach jednego projektu może być połączony 1 i 2 typ operacji - czyli instytucja planuje 
np. utworzyć jedno nowe przedszkole i równocześnie wesprzeć inną, istniejącą placówkę? 
W takiej sytuacji wniosek o dofinansowanie może spełnić wszystkie kryteria strategiczne. Czy 
uzyska wtedy 50 pkt. strategicznych? 
W projekcie można łączyć typy operacji. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie 
nie może otrzymać maksymalnej liczby, czyli 50 pkt. strategicznych. Dokumentacja konkursowa 
zawiera zapis dotyczący limitu uzyskania punktów za spełnienie kryteriów strategicznych (limit 
ten wynosi 40 punktów, zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL). 

 Nowy typ operacji, zapisany w SZOP mówi o tworzeniu przedszkoli „w gminach o najwyższym 
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej”. Czy to znaczy, że wnioskodawca musi w tej 
sytuacji udowodnić, że teren realizacji jego projektu należy do takiego obszaru? Czy obowiązko-
wo należy odnosić się do terenu gminy, czy też można ograniczyć się do konkretnego, specyficz-
nego obszaru tematycznego. Czy np. jeśli projekt zakłada przyjmowanie dzieci z konkretnych wsi, 
w których nie ma przedszkoli i stopień upowszechnienia jest bardzo niski, to czy wnioskodawca 
może odnieść diagnozę problemu do tych wsi i udowodnić, że to właśnie jest obszar o dużym za-
potrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej (nawet jeśli w skali całej gminy taka sytuacja nie 
występuje). Czy we wniosku można np. zaplanować wyłącznie wsparcie dla dzieci 3-letnich, jeśli 
udowodni się, że w tej grupie wiekowej jest bardzo niski stopień upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej i są duże potrzeby w tym zakresie – nawet jeśli w skali całej gminy i innych grup 
wiekowych dzieci ten problem nie występuje? Czy można zaplanować przedszkole integracyjne, 
jeśli we wniosku będą dane wskazujące, że są potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej dla 
dzieci niepełnosprawnych, ale cała gmina ma dużą liczbę miejsc przedszkolnych? Kwestia klu-
czowa jest taka, jak rozumieć słowo „gmina” w typie operacji, czy obowiązkowo odnosimy się do 
całej gminy, czy też możemy wskazać konkretny „problem” w edukacji przedszkolnej występują-
cy w części tej gminy lub dotykający części mieszkańców.  
Analiza sytuacji problemowej dotycząca danej miejscowości w gminie (również jeśli chodzi 
o obszar tematyczny), powinna zostać opisana na tyle szczegółowo, aby cel i działania były  

http://www.sbrr.pl/
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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. 
 

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

 

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 .  

adekwatne do zdiagnozowanego problemu. Obszar terytorialny gminy obejmuje miejscowości 
o zróżnicowanych potrzebach, zatem wsparcie powinno odnosić się do konkretnych obszarów 
i grup, których dotyczy problem. 

 Kryterium dostępu mówi o tym, że okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesię-
cy. Czy projekt na dokładnie 12 miesięcy (np. 1 lipca 2014 – 30 czerwca 2015) spełnia to kryte-
rium? Czy okres prowadzenia zajęć przedszkolnych w projekcie może być krótszy niż 12 mie-
sięcy (np. projekt w okresie 1.07.2014-30.06.2015, zajęcia przedszkolne w okresie 1.09.2014 – 
30.06.2015)?  
Projekt nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Organizacja zajęć przedszkolnych, w tym czas ich 
realizacji, powinna być zgodna z aktualnym ustawodawstwem krajowym dotyczącym edukacji 
przedszkolnej, w szczególności z obowiązkiem realizacji pełnej podstawy programowej 
w placówce. 

 Jak należy rozumieć kryterium strategiczne nr. 1? Sformułowanie mówi o tym, że projekt kieru-
je wsparcie „na obszary” – czy należy pod tym rozumieć całą gminę, czy też beneficjent może 
w inny sposób określić ten „obszar”, na którym dotychczas nie było wsparcia?  
Zapis w dokumentacji konkursowej wskazuje definicję obszaru, poprzez który należy rozumieć 
wyłącznie miejscowość (miejscowości) w danej gminie, w której dotychczas tj. w okresie 2007-
2012 nie było wsparcia ze środków PO KL. 

 Jak należy rozumieć kryterium dostępu nr 3 – „co najmniej w zakresie standardowej oferty 
świadczonej przez dany ośrodek przedszkolny przynajmniej przez okres równy z okresem realiza-
cji projektu”- czy jeśli w ramach projektu dojdzie do utworzenia nowej grupy przy równocze-
snym rozszerzeniu oferty dla istniejących grup, to czy taką właśnie ofertę trzeba utrzymać po 
projekcie? Czy też można powrócić do pierwotnej oferty przedszkolnej (tej z okresu przed reali-
zacją projektu).  
Wyjaśnienie kwestii zostało zawarte w piśmie IZ z 10.04.2012 r. opublikowanego na stronie 
Biura PO KL w dniu 30.05.2012 r. -
(http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=126
3&akcja=artykul). 

 

Konkurs MAiC: Upowszechniania korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cy-
frowych 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicz-
nego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans 
edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfro-
wych”. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2013. 
Zgłaszane projekty powinny przewidywać działania związane ze: 
 zwiększeniem wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowe, w tym osoby po czterdzie-

stym piątym roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone, 
 podniesieniem świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy (np. możliwość zała-

twiania spraw urzędowych elektronicznie, użycia bezpiecznych form uwierzytelniania, takich 
jak bezpłatny profil zaufany), 

 zwiększeniem poczucia zaufania do świata cyfrowego przez działania edukacyjne dotyczące za-
grożeń w sieci i sposobów ich uniknięcia (np. prawa konsumenta, ochrona danych osobowych w 
sieci, edukacja medialna), 

 uaktywnieniem, integracją i wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) 
do prowadzenia kształcenia ustawicznego w obszarze edukacji cyfrowej, 

 zachęcaniem pracodawców do inwestowania w umiejętności informatyczne pracowników, 
 rozwijaniem zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programo-

wania, 
 

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.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1263&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1263&akcja=artykul
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   opracowaniem systemu monitorowania i poprawy dostępności stron internetowych instytucji 
publicznych lub narzędzia do autodiagnozy w tym zakresie. 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału 
Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informa-
cyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 245 55 54 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekreta-
riat.DSI@mac.gov.pl . 

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone na stronie BIP MAC. 
 

* 
 

 

„Równać szanse 2013” 
 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Pro-
gramu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej 
niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów 
wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start 
w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miej-
scowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 
Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku. 

Więcej informacji na stronie: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1705#  
 

* 
 

”Promocja Polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego 2013” 
 

Fundacja ”Edukacja dla Demokracji” ogłosiła konkurs pn. ”Promocja Polskich doświadczeń z 
dziedziny rozwoju lokalnego 2013”, celem którego jest promowanie w Federacji Rosyjskiej doświad-
czeń polskich organizacji i samorządów w dziedzinie rozwoju lokalnego. Mogą wziąć w nim udział 
projekty zrealizowane w partnerstwie międzysektorowym o tematyce określonej w regulaminie kon-
kursu. 

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz rozwoju lokalnego. Osoby zgłaszane do 
konkursu powinny: 
 posiadać minimum trzyletnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej lub jednostce 

samorządu terytorialnego, 
 posiadać doświadczenie realizacji projektów z udziałem partnerów z różnych sektorów (jed-

nostki samorządu lokalnego/ biznes/ organizacje pozarządowe), 
 być zaangażowane w rozwój lokalny. 

Nagrodą w konkursie jest kilkudniowa wizyta w Federacji Rosyjskiej, podczas której zwycięzcy zosta-
ną zaproszeni do udziału w Konferencjach Regionalnych Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych w 
Kostromie, Jarosławiu i Wołgogradzie w celu zaprezentowania swoich doświadczeń, w związku z 
czym wymagana jest znajomość języka rosyjskiego w stopniu pozwalającym na wygłoszenie prezen-
tacji na konferencji. Organizatorzy konkursu zapewniają tłumaczenie materiałów drukowanych i pre-
zentacji na język rosyjski. 
Termin rejestrowania zgłoszeń do konkursu upływa 20 sierpnia 2013 r. Regulamin konkursu oraz 
wniosek w generatorze online znajdują się na stronie internetowej:civic.edudemo.org.pl gdzie rów-
nież do dnia 26 sierpnia 2013 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Informacji na temat konkursu 
udziela p. Natalia Kertyczak, e-mail: natalia.kertyczak@edudemo.org.pl, nr tel. + 48 721 660 313. 
Konkurs realizowany się w ramach projektu „Samorządność i obywatelskość – doświadczenie współ-
pracy polskich i rosyjskich młodych liderów” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji 
w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Badań Politycznych. Projekt współfinansowany jest przez De-
partament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkur-

mailto:sekretariat.DSI@mac.gov.pl
mailto:sekretariat.DSI@mac.gov.pl
http://mac.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/upowszechnianie-korzystania-z-internetu-i-rozwoj-kompetencji-cyfrowych.html
http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1705
http://civic.edudemo.org.pl/nowosci/rosja
mailto:natalia.kertyczak@edudemo.org.pl
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partament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu 
„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”. 
 

* 
 

V edycja konkursu EUROLIDER 
 

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania 
i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod wa-
runkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. ze środków pochodzą-
cych ze wszystkich programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych, wdrażanych w ramach Naro-
dowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-
pracy) i zakończyła się ich realizacja. 

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określo-
ne w regulaminie konkursu. 

Kandydata do konkursu może zgłosić osoba/osoby fizyczne, instytucja/instytucje, organizacja 
/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników, po uzyskaniu pisemnej zgody 
kandydata. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego, do 
którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna. 
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń 
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2013” 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 30 września 2013 r. (decyduje data 
wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać wysyłając e-mail na adres: euroli-
der@mrr.gov.pl lub pod numerem tel.: (22) 27 37 385, (22) 27 37 380. 

 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1605&akcja=
artykul  
 

* 
 

VII edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS" 
 

Ruszyła kolejna, już VII edycja konkursu da dziennikarzy ”Ludzka twarz EFS” organizowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 
Celem konkursu jest promocja efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i przybliżenie ludziom wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia 
Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy re-
portażu, a nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: 
 PIÓRO (artykuły prasowe/publikacje internetowe), 
 MIKROFON (audycje radiowe), 
 EKRAN (nagrania audiowizualne). 

Laureaci, wyłonieni decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki "Dziennikarz przyjazny EFS", 
a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Unii Europejskiej organizowanej przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Organizator przeprowadzi również głosowanie 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/regulamin_konkursu2013Eurolider.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/Za%C5%82acznik%20nr%201_Formularz%20zg%C5%82oszeniowy_2013Eurolider.doc
mailto:eurolider@mrr.gov.pl
mailto:eurolider@mrr.gov.pl
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1605&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1605&akcja=artykul
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 internetowe, w którym wezmą udział wszystkie zgłoszone prace, zaakceptowane pod względem for-
malnym. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej konkursu 
www.ludzkatwarzefs.pl w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r. Autorom prac, które 
otrzymają największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zostanie przyznana nagroda pieniężna. Zgło-
szenia prac konkursowych będą przyjmowane do 31 grudnia 2013 r.  
Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl  
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