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Projekt! 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w  

SPOTKANIU SIECIUJĄCYM 

organizowanym w ramach projektu  

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskie-

go”,  

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 27-28 września 2012 r. 

 w Hotelu „Senator ”,  

ul. Krywki 18 , 27-200 Starachowice 

 

27 września 2012 r. (czwartek) 

10.00 – 12.00  Ewaluacja oraz omówienie spraw bieżących projektu 

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa 

świętokrzyskiego”. 

12.00 – 13.30 Wystąpienie P. Mirosławy Mochockiej z-cy Dyrektora 

Biura PROW – omówienie bieżących spraw związanych 

z wdrażaniem LRS i funkcjonowaniem LGD. 

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa 

14.30 – 18.00  Praca w grupach nad opracowaniem statutu „Święto-

krzyskiej sieci LGD”- warsztaty cz. 1. 

18.00 – Zakończenie Spotkania.  

18.30 – Kolacja. 

Przerwy kawowe planowane są na godz. ok. 11.30 i 16.00. 

 

28 września 2012 r. (piątek) 

08.00 – 09.00  Śniadanie 

09.30 – 13.00  Praca w grupach nad opracowaniem statutu „Święto-

krzyskiej sieci LGD”- warsztaty cz.2. 

13.00 – 13.30  Przerwa obiadowa 

13.30 – 15.00  Podsumowanie warsztatów dot. opracowania statutu 

„Świętokrzyskiej sieci LGD”. 

Przerwy kawowe planowane są na godz. ok. 11.00 i 15.00. 

Serdecznie Zapraszamy 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=344 
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  Szkolenie: Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z EFS. 

 
W dniu 28 września w Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA w Kielcach odbędzie 
się szkolenie pn. Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z EFS. Szkolenie popro-
wadzi pan Jerzy Kosanowski. 
Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem monitoringu 
i ewaluacji w ramach projektów finansowanych z EFS. Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat 
zasad i mechanizmów prowadzenia działań monitoringowych i ewaluacyjnych, oraz ich zna-
czenia dla właściwej realizacji, rozliczenia i podsumowania projektu. Omówiona zostanie 
także rola ewaluacji w planowaniu działań instytucji. 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/monitoring-i-ewaluacja-projektow-
finansowanych-z-efs/cpe/show/Training/’ 

* 

Warsztaty dot. przygotowania wniosku współpracy ponadnarodowej 
 w ramach PO KL 

Warsztaty, organizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbędą się w siedzibie Biura PO KL w Kielcach, przy 
ul. Jagiellońskiej 70, w dniach 27-28 września br. Podczas dwudniowego spotkania ekspert 
z dziedziny współpracy ponadnarodowej wyjaśni zasady planowania, opracowania, realiza-
cji i rozliczania tego typu projektów. Omówiony zostanie również proces poszukiwania 
partnera zagranicznego do wspólnej realizacji działań projektowych. Zajęcia będą mieć for-
mę teoretyczno-praktyczną, tzn. uzupełnieniem prezentacji teoretycznych będą zajęcia prak-
tyczne, obejmujące pracę z wnioskiem aplikacyjnym. 
W celu potwierdzenia udziału w warsztatach zainteresowane osoby proszone są o odesłanie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 24.09.2012 r. faksem na numer (41) 335-
06-07 lub pocztą elektroniczną na adres: anna.palys@pokl.sbrr.pl. Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednego przedstawiciela danej instytucji. Poniżej znaj-
duje się szczegółowy program warsztatów. 

Program warsztatów 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1379&akc

ja=artykul 

* 

Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów. 
 

W dniach 19-20 września 2012r. Krajowy Ośrodek EFS oraz Centrum Wspierania Aktyw-
ności Lokalnej CAL w Warszawie zapraszają do udziału w bezprecedensowym wydarzeniu - 
"Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów". Kilkuset najbardziej 
aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski spotka się, by wspólnie szu-
kać najlepszych rozwiązań, które pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie roku 
2020. 

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy 
Więcej o wydarzeniu: www.rzeczpospolitalokalna.roefs.pl/ 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1381&akc

ja=artykul 

http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/monitoring-i-ewaluacja-projektow-finansowanych-z-efs/cpe/show/Training/
http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/monitoring-i-ewaluacja-projektow-finansowanych-z-efs/cpe/show/Training/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/formularz_zgloszeniowy.doc
mailto:anna.palys@pokl.sbrr.pl
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/program_pwp_kielce_ok.doc
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1379&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1379&akcja=artykul
http://rzeczpospolitalokalna.roefs.pl/formularz-zgloszeniowy/rzeczpospolita-lokalna-sejm-spolecznikow-bojownikow-i-e/
http://www.rzeczpospolitalokalna.roefs.pl/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1381&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1381&akcja=artykul
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Projektodawca z Włoch poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej 
 

Projekt “INTEGRATION OF THE ROMA COMMUNITY WITH LOCAL, POLISH COMMUNITIES”, 
realizowany przez włoską organizację CONSORZIO NOVA ONLUS, skierowany jest do spo-
łeczności romskiej oraz organizacji działających na jej rzecz (ngo, instytucji publicznych). 
Przedsięwzięcie ma na celu ustanowienie strategii współpracy w ramach sieci z publicznymi 
instytucjami społecznymi i organizacjami prywatnymi (w tym organizacjami romskimi 
w Polsce) w celu zebrania dokładnych informacji oraz analizy sytuacji Romów w Polsce, wy-
boru oraz przeszkolenia uczestników projektu w celu wprowadzenia polityki integracji spo-
łeczności romskiej na terytorium Polski, wypracowanie skutecznych, praktycznych metod 
integracji społecznej (w tym integracja zawodowa oraz w obszarze edukacji, mediacje spo-
łeczne oraz rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych, określenie regulacji 
oraz wytycznych w zakresie ustanawiania standardów dotyczących koegzystencji społecz-
ności lokalnych z romską na tym samym obszarze itp.). 

Realizacja projektu możliwa jest w okresie  
od października 2012 do czerwca 2015 r. 

Działania w ramach współpracy ponadnarodowej mogą mieścić się od października 2012 do 
czerwca 2015 r. 
Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej. W sprawie szczegó-
łów związanych ze współpracą w powyższym zakresie, prosimy o kontakt bezpośrednio 
z przedstawicielką projektodawcy z Włoch, wskazaną w fiszce projektowej: Małgorzatą Gaj-
dą, UL. Broniewskiego 9A/31, 01-780 Warszawa, m.gajda.wspolpraca@gmail.com, +48 600-91-
31-90, +48 608-08-16-86 

Fiszka projektu włoskiego 
Formularz fiszki dla polskich projektodawców 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1380&akc

ja=artykul 

* 

Partnerstwo dla powstania sektorowej platformy i dyskusji na temat CSR 

w agrobiznesie 

Krajowy Instytut Ekonomiki Rolnictwa INEA w Rzymie poszukuje zagranicznych partnerów 
chętnych do włączenia się w projekt badawczy pt. „EMISORA – inicjatywa szerokiego part-
nerstwa  europejskiego dla rolnictwa odpowiedzialnego społecznie” w ramach unijnego pro-
gramu grantowego „41/G/ENT/CIP/12/E/N02S001 - European Multi-stakeholder platforms 
on corporate social responsibility in relevant business sectors”. 
Termin CSR (Corporate Social Responsibility) odnosi się do relacji między przedsiębior-
stwem a jego otoczeniem społecznym. 

Celem projektu jest: 

 stworzenie wspólnej platformy łączącej europejskie przedsiębiorstwa, które działają 

w sektorze agrobiznesu w celu dyskusji, działania i poszukiwania korzystnych roz-

wiązań problemów istniejących w sektorze. 

 wykorzystanie platformy do zestawienia cech małych i średnich oraz dużych przed-

siębiorstw a także narzędzi jakie wykorzystują w budowaniu zrównoważonego łań-

cucha powiązań w sektorze rolno- żywnościowym. 

Termin prezentacji projektu został wyznaczony na 14 września 2012 r. Zainteresowane or-

mailto:m.gajda.wspolpraca@gmail.com
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/integration_roma_community_fiche_consorzio_nova_onlus_italy.odt
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/project_fiche_08_03_2012.doc
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1380&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1380&akcja=artykul
mailto:briamonte@inea.it


 

 

strona - 4 

 

  

Termin prezentacji projektu został wyznaczony na 14 września 2012 r. Zainteresowane or-
ganizacje proszone są o pilne zgłaszanie się do koordynatora projektu - INEA na ad-
res: briamonte@inea.it 
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: www.inea.it/prog/agres/it 
Zaproszenie do udziału w projekcie – czytaj 
Propozycja listu intencyjnego - czytaj 
 

http://ksow.pl/news/entry/3396-partnerstwo-dla-

powstania-sektorowej-platformy-i.html 

* 

Nowy numer PROWieści 

Pojawił się już kolejny numer PROWieści, w którym  poruszone zostały następujące kwestie: 
 Zmiany w przepisach PROW 
 Szczegółowe tabelaryczne dane o realizacji PROW na lata 2007 - 2013 
 Dobre praktyki - przykłady zrealizowanych projektów 

Zachęcamy do lektury - pobierz (3.51 MB PDF)  
 

http://ksow.pl/news/entry/3380-nowy-numer-prowiesci.html 
* 

Zaproszenie dla LGD na giełdę współpracy Leader we Francji 

Francuska Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza na drugą krajową giełdę współpracy Leader 
2007-2013, która odbędzie się 8-9 listopada 2012 r. w Montbrison, w regionie Rhône-Alpes 
we Francji. 
Program spotkania zorganizowany jest w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł wybrać 
to, co go interesuje spośród bogatej oferty obejmującej: warsztaty dotyczące tematów, me-
tod i narzędzi współpracy, spotkania z nowymi partnerami z Francji i z innych krajów człon-
kowskich (wykorzystując 30-minutowe sesje tematyczne). Uczestnicy będą mieli szansę na 
szukanie wsparcia i pomocy technicznej, której potrzebują oraz znajdywanie lokalnych part-
nerów. Tematami warsztatów będą m.in.: współpraca a rolnictwo/uprawa roli; współpraca 
a młodzi ludzie; współpraca a odnawialne źródła energii; współpraca jako narzędzie lokal-
nego rozwoju; współpraca, społeczne uczestnictwo a dyskryminacja; współpraca a rozwój 
ekonomiczny; jak zdefiniować wspólną współpracę. 
W trakcie giełdy uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania na stoisku krajowym 
dostępnym podczas wydarzenia, informacji na temat wdrażanych u siebie projektów współ-
pracy. Zorganizowane zostaną także spotkania nieformalne w celu zgromadzenia partnerów 
z różnych krajów wokół podobnych koncepcji współpracy. Będzie to okazją dla LGD do zna-
lezienia poszukiwanych od dawna partnerów. 
Organizatorzy zachęcają uczestników do prezentowania swoich przykładów, pomysłów 
i projektów podczas poszczególnych sesji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie in-
ternetowej:http://www.reseaurural.fr/files/pre-
programme_seminaire_cooperation_2012_version_en.pdf 
Informacje dotyczące miejsca spotkania znajdują się na stronie: 
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_logistique_seminaire_cooperation_2012_ven.pdf 

Program spotkania - pobierz 

http://ksow.pl/news/entry/3426-zaproszenie-dla-lgd-na-gielde-wspolpracy-lea.html 

mailto:briamonte@inea.it
http://ksow.gov.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/newsy/zaproszenia_wsp%C3%B3%C5%82praca/Abstract_for_partners.doc
http://ksow.gov.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/newsy/zaproszenia_wsp%C3%B3%C5%82praca/Letter_of_intent.doc
http://ksow.pl/news/entry/3396-partnerstwo-dla-powstania-sektorowej-platformy-i.html
http://ksow.pl/news/entry/3396-partnerstwo-dla-powstania-sektorowej-platformy-i.html
http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/PROWie%C5%9Bci/2012/prowiesci-sierpien2012.pdf
http://ksow.pl/news/entry/3380-nowy-numer-prowiesci.html
http://www.reseaurural.fr/files/pre-programme_seminaire_cooperation_2012_version_en.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/pre-programme_seminaire_cooperation_2012_version_en.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_logistique_seminaire_cooperation_2012_ven.pdf
http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/newsy/zaproszenia_wsp%C3%B3%C5%82praca/pre-programme_seminaire_cooperation_2012_version_en.pdf
http://ksow.pl/news/entry/3426-zaproszenie-dla-lgd-na-gielde-wspolpracy-lea.html
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Informacja dla Beneficjentów realizujących projekty w partnerstwie w ramach Poddzia-

łań 1.3.2, 1.5, 5.4.2 i 5.5.2 PO KL 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) publikuje stanowisko 

Instytucji Zarządzającej (IZ) z dnia 6 lipca br. (znak: DZF-IV-82252-376-IK/12) dotyczące 

projektów realizowanych w partnerstwie w ramach PO KL oraz pragnie przypomnieć, iż za-

warte umowy partnerskie powinny zawierać odpowiednie zapisy wyłączające możliwość 

zlecania usług pomiędzy partnerami. Wszystkie partnerstwa powinny być zawiązywane 

z uwzględnieniem pełnego potencjału podmiotów je tworzących, co z kolei powinno przy-

czynić się do wyeliminowania powstawania sytuacji, w której jeden z partnerów zleca usługę 

innemu partnerowi tego samego projektu realizowanego w ramach PO KL. 

W nawiązaniu do powyższego, DWF prosi o dokonanie przeglądu zadań w ramach realizo-

wanych projektów partnerskich we wspomnianym zakresie oraz wprowadzenie odpowied-

nich zapisów do zawartych umów partnerskich. 

Pliki do pobrania: 

 Pismo DWF z dn. 6 września 2012 r. - znak: DWF-IV-74133-195-KGK/12 

 Pismo IZ z dn. 6 lipca 2012 r. - znak: DZF-IV-82252-376-IK/12 

 http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art724,informacja-dla-beneficjentow-

realizujacych-projekty-w-partnerstwie-w-ramach-poddzialan-1-3-2-1-5-5-4-2-i-5-5-2-po-kl.html 

Konkurs "Ludzie z Kapitałem" 

ŚBRR – Biuro PO KL zaprasza wszystkich, którzy czują potrzebę tropienia ciekawostek 
i opisywania świata z różnych stron i punktów widzenia, do udziału w konkursie „Ludzie 
z Kapitałem”. Na autorów najlepszych materiałów informacyjnych na temat Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, m. in. wysokiej jakości sprzęt 
komputerowy. 
Biuro PO KL czeka na prace do 15 października 2012 r. Należy je nadsyłać koniecznie wraz 
z formularzem zgłoszeniowym. Komisja konkursowa przyzna nagrody oraz wyróżnienia do 
końca listopada 2012 r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem na-
gród laureatom, planowane jest na grudzień 2012 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Informacji i Promocji ŚBRR – Biura 
PO KL, tel. 41 335 05 02 w. 184 lub 107, e-mail: kamil.wojtczak@pokl.sbrr.pl 

Formularz zgłoszeniowy 
Regulamin konkursu 

 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1329&akc
ja=artykul 
 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/gfx/kapitalludzki/userfiles/2/pismo_dwf_z_dn._6.09.2012.pdf
http://www.kapitalludzki.gov.pl/gfx/kapitalludzki/userfiles/2/pismo_iz_z_dn._6.07.2012.pdf
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art724,informacja-dla-beneficjentow-realizujacych-projekty-w-partnerstwie-w-ramach-poddzialan-1-3-2-1-5-5-4-2-i-5-5-2-po-kl.html
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art724,informacja-dla-beneficjentow-realizujacych-projekty-w-partnerstwie-w-ramach-poddzialan-1-3-2-1-5-5-4-2-i-5-5-2-po-kl.html
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/formularz_konkurs_ludzie_z_kapitalem_2012.doc
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/regulamin_konkursu_ludzie_z_kapitalem_2012.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1329&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1329&akcja=artykul


 

 

strona - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Konkurs dla dzieci i młodzieży - Stwórz MiniProjekt! 
 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. To doskonała okazja, aby razem z dziećmi odwiedzić 
portal dla dzieci i młodzieży - www.euroman.gov.pl   Szczególnie, że 17 wrze-
śnia 2012 r. wystartował konkurs pt. "Stwórz MiniProjekt".  

Konkurs polega na napisaniu MiniProjektu za pomocą dostępnego na stronie formularza. 
Wystarczy, aby uczestnik ułożył plan, który będzie zawierał  m.in.: tytuł projektu, jego cel, 
etapy realizacji lub to, co projekt może zmienić w naszym życiu. Dla uzdolnionych plastycz-
nie istnieje możliwość dołączenia do projektu zdjęcia pracy rysunkowej lub grafiki kompute-
rowej, przedstawiającej zgłoszenie. 

Konkurs potrwa do 31 października 2012 r., a udział w nim może wziąć młodzież w wieku od 
11 do 17 lat.  

Więcej informacji o konkursie na edukacyjnej stronie o Funduszach Europejskich dla dzieci i 
młodzieży -www.euroman.gov.pl  

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art724,informacja-dla-beneficjentow-

realizujacych-projekty-w-partnerstwie-w-ramach-poddzialan-1-3-2-1-5-5-4-2-i-5-5-2-po-kl.html 
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