
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Zaproszenie na szkole-
nie - Zasady przygoto-
wania skutecznej stra-
tegii regionu 

2. Świętokrzyskie. Szkole-

nia i doradztwo dla NGO 

 

1. Ruszył ostatni konkurs 
świętokrzyskiego RPO 
 

2. Biblioteka z plusem 
 

3. Rozwój Polski Wschod-
niej: Konkurs dla bene-
ficjentów 

 
4. Ogłoszenie konkursu 

zamkniętego w ramach 
Poddziałania 9.6.1 PO 
KL 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

ZASADY PRZYGOTOWANIA SKUTECZNEJ  

STRATEGII REGIONU 

organizowanym w ramach projektu pn.  

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie,  

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,  

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

które odbędzie się w dniach  

15-16 października 2012 r. 

w Hotelu Kameralnym,  

ul. Tarnowska 7, 25-001 Kielce 

 

Trener prowadzący: Anna Deręgowska-Watza 

15 października 2012 r. (poniedziałek) 

09
30

-11
00

 Strategia, czyli co? Co to jest produkt turystyczny? Dobre prak-

tyki w opracowaniu, wdrożeniach i komunikacji produktów 

i marek turystycznych. 

11
00

-11
30

  Przerwa kawowa. 

11
30

-13
00

  Trendy we współczesnej turystyce. 

13
00

-14
00

  Obiad. 

14
00

-15
30

  Analiza i benchmarking potencjalnych produktów. 

15
30

-16
00

  Przerwa kawowa. 

16
00

-17
30

  Warsztaty I: podział na grupy, z których każda ma wytypować 

najsilniejsze produkty turystyczne swojego regionu, które mo-

głyby się znaleźć w nowej strategii regionu. Wspólna “burza 

mózgów” nad przedstawianymi koncepcjami. 

16 października 2012 r. (wtorek) 

09
30

-11
00

 Określanie strategicznych celów w wybranych obszarach.  

11
00

-11
30

  Przerwa kawowa. 

11
30

-13
00

  Podstawy zarządzania projektem.   

13
00

-14
00

  Obiad. 

14
00

-15
30

  Tworzenie harmonogramów działań. Kosztorysowanie. 

15
30

-16
00

  Przerwa kawowa. 

16
00

-17
30

 Warsztaty II: podział na grupy, z których każda wytyczy cele 

swojej strategii, spróbuje podjąć się skosztorysowania działań 

w oparciu o przykładowe cenniki (dostarczone przez trenera) 

Serdecznie zapraszamy 

 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news
=358
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Świętokrzyskie. Szkolenia i doradztwo dla NGO 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój - SIR zaprasza NGO z województwa świętokrzyskiego 
do korzystania z bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa w ramach projektu "Świętokrzyskie 
Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego", który będzie realizowany do stycznia 2015. Tema-
tyka zajęć obejmuje m.in. planowanie strategiczne, księgowość, zagadnienia prawne, zarzą-
dzanie. 

http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/805780.html  
 

Ruszył ostatni konkurs świętokrzyskiego RPO 
 

Ostatnia szansa na dotacje wspierające tworzenie terenów inwestycyjnych! Ruszył nabór 
wniosków w ramach działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do zdobycia jest 
5 milionów złotych. Jest to ostatni konkurs realizowany w ramach RPO na lata 2007-2013. 
W ramach tego konkursu do podzielenia między jednostki samorządu terytorialnego zainte-
resowane tworzeniem terenów inwestycyjnych, jest 5 milionów złotych. 
Nabór wniosków ruszył 1 października i potrwa do 9 listopada tego roku. O dotacje mogą się 
ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
oraz instytucje świadczące usługi publiczne na zlecenie gmin czy powiatów. 
Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na uzbrojenie tworzonych lub  rozbudowy-
wanych terenów inwestycyjnych, przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemy-
słowej lub powojskowej, łącznie z jej adaptacją na cele gospodarcze, przyczyniające się do 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
Ze względu na koniec obecnego unijnego okresu programowania (2007 – 2013), samorządy 
mogą się starać o dofinansowanie projektów, których termin realizacji nie będzie trwać dłu-
żej niż do końca 2014 roku. Zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu maksymalny po-
ziom dofinansowania to 60 procent, wartość dotacji nie może być jednak większa niż 5 mi-
lionów złotych. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Naboru Projektów Gospodarczych Departamentu 
Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Kiel-
ce, ul. Sienkiewicza 63 (pokój 313, piętro III).   
 

http://www.sejmik.kielce.pl/ruszyl-ostatni-konkurs-ze-swietokrzyskiego-rpo-,33728.html 
* 

Biblioteka z plusem 
 

Do 15 listopada gminne biblioteki i gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą bi-
blioteki, mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę lub remont w ramach priorytetu 
"Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek".  
Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 
2011-2015. W jego ramach zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. 
Ma on na celu wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych poprzez  

http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/805780.html
http://www.sejmik.kielce.pl/ruszyl-ostatni-konkurs-ze-swietokrzyskiego-rpo-,33728.html
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Ma on na celu wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych poprzez prze-
kształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecz-
nego. 
 

Termin naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie 
od 2013 roku upływa 15 listopada 2012 roku. 

Środki uzyskane w ramach programu instytucje mogą przeznaczyć na budowę biblioteki lub 
filii biblioteki głównej i ich wyposażenie oraz na remont, rozbudowę, przebudowę i wyposa-
żenie istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii podnoszącej standardy obiektu. 
 
Więcej informacji na stronie www.bibliotekaplus.pl   
 

http://www.sejmik.kielce.pl/biblioteka-z-plusem-,33712.html 
* 

Rozwój Polski Wschodniej: Konkurs dla beneficjentów 
 

Konkurs „Pokaż swoją stronę internetową” przeznaczony jest dla beneficjentów Programu 
Rozwój Polski Wschodniej. Polega na ocenie stron internetowych projektów realizowanych 
z programu i wyłonieniu 10 laureatów, dla których przygotowano atrakcyjne nagrody i dy-
plomy. 

Konkurs ma na celu zachęcenie beneficjentów do promowania efektów PO RPW za pośred-
nictwem stron internetowych. Strony zgłoszone do konkursu zostaną ocenione, a wnioski 
z oceny zostaną przekazane beneficjentom. 

Konkurs poprzedził cykl 7 spotkań szkoleniowo-warsztatowych dla beneficjentów Programu 
Rozwój Polski Wschodniej pn. „Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych beneficjen-
tów poprzez strony internetowe projektów współfinansowanych w ramach PO RPW”. Szko-
lenia zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz konkursowy i przesłać go na adres 
organizatora konkursu. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się obok. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłosze-
niowego na adres: polskawschodnia@mrr.gov.pl do 31 października 2012 r. 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Pokaz_swoja_strone_inte
rnetowa.aspx  

* 

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL 
 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
ogłasza nabór wniosków na konkurs zamknięty nr: 17/1/9.6.1/POKL/2012 w ramach: Prio-
rytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działania 9.6 PO KL Upo-
wszechnienie uczenia się dorosłych - Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób do-
rosłych w formach szkolnych. 
W ramach przedmiotowego konkursu, wsparciem objęty może zostać następujący typ pro-
jektu:  
1. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych 
zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji za-

http://www.bibliotekaplus.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/biblioteka-z-plusem-,33712.html
mailto:polskawschodnia@mrr.gov.pl
http://www.polskawschodnia.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Pokaz_swoja_strone_internetowa.aspx
http://www.polskawschodnia.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Pokaz_swoja_strone_internetowa.aspx
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 26-025 Łagów, ul. Rakowska 5, 

tel. 41 307 49 38, Biuro projektu: tel. 41 343 34 99  

e-mail:biuro@lgd-srws.pl, Biuro projektu:biuro@swietokrzyskielgd.pl ,  

www.lgd-srws.pl, strona projektu www.swietokrzyskielgd.pl 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji za-
wodowych. 
2. Programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych 
w sposób poza formalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia 
ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych. 
3. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształce-
nia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na: 
a) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego 
rynku pracy; 
b) podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora 
oświaty; 
c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-
learningu. 
 
Wnioski o dofinansowanie projektu będą przyjmowane od dnia 28 września 2012r. do 
dnia 29 października 2012r. przez Instytucję Organizującą Konkurs: Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 
25-956 Kielce (Sekretariat II piętro – pokój 202) w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00. 
Wnioski można składać osobiście jak również nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. 
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku 
decyduje data i godzina wpływu wniosku do Sekretariatu Biura PO KL. 
 
Dokumentację konkursową dla przedmiotowego konkursu wraz z załącznikami moż-

na pobrać z zakładki: Projekty Konkursowe → Priorytet IX → Ogłoszenia 
 
Szczegółowe informacje na temat naboru projektów są również dostępne pod numerem te-
lefonu (41) 335-05-02, wew. 107. 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1
393&akcja=artykul 
 

 

http://www.lgd-srws.pl/
http://www.swietokrzyskielgd.pl/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=182&subsub=186&menu=190&artykul=1392&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=182&subsub=186&menu=190&artykul=1392&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1393&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1393&akcja=artykul

