
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 1. Szkolenie – Metody roz-
wiązywania konfliktów 

 2. Ukazał się dokument dot. 
Sieciowania jako narzę-
dzia polityki, przygoto-
wany przez ENRD 

3. Jak skutecznie korzystać 
z nowej puli Mechani-
zmów Finansowych?  

4. Projektodawca z Niemiec 
poszukuje partnerów do 
współpracy ponadnaro-
dowej 

5. Projekt – Regionalnie 
z pasją 
 

1. Jaka informacja o stowa-
rzyszeniu jest informacją 
publiczną? 

2. Informacja dla Projekto-
dawców w ramach kon-
kursu z Poddziałania 
9.6.1 POKL 

3. Interpretacja kwestii 
kosztów pośrednich 
w projektach PO KL 
 

1. Zamknięty konkurs – 
Wspieranie rozwiązań na 
rzecz godzenia życia za-
wodowego i rodzinnego 

2. Konkursy dla dzieci i 
młodzieży - „Dzieci dzie-
ciom bajki piszą” oraz 
„Zabawka przyjazna 
dziecku” 

3. Trwa nabór na projekty 
dotyczące poprawy usług 
podstawowej opieki 
zdrowotnej i usług opieki 
społecznej, realizowane 
w województwie święto-
krzyskim  

4. V edycja konkursu arty-
stycznego "Moje marze-
nia" 

5. Wdrażanie elektronicz-
nego biznesu typu B2B - 
dofinansowanie  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

 

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 
 

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 

12 – 13 listopada 2012 r. 

w Hotelu „Uroczysko” 

Cedzyna 44 D, 25 - 900 Kielce 

 

 

Trener prowadzący: Anna Juszczyk  

 

 

Program szkolenia: 

 

12 listopada 2012 r. (poniedziałek) 

 

09:30-11:00  Prezentacja celów i programu szkolenia. Omówie-

nie zasad organizacji szkolenia. 

11:00-11:30  Przerwa kawowa. 

11:30-13:00  Konflikt – podstawowe pojęcia przyczyny oraz 

przebieg konfliktu – fazy. 

13:00-14:00  Obiad. 

14:00-15:30  Style reakcji na konflikt wg modelu osobowościo-

wego. Diagnoza własnego stylu. 

15:30-16:00  Przerwa kawowa. 

16:00-17:30  Metody zarządzania konfliktem. Pozytywne i nega-

tywne skutki konfliktu.  

http://www.sejmik.kielce.pl/dzieci-dzieciom-bajki-pisza-,34027.html
http://www.sejmik.kielce.pl/dzieci-dzieciom-bajki-pisza-,34027.html
http://www.lgd-srws.pl/
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21 sierpnia 2012 r. (wtorek) 
 
09:30-11:00  Negocjacje – ich rodzaje oraz metody pogodzenia wielości interesów stron.  
11:00-11:30  Przerwa kawowa. 
11:30-13:00  Rozwiązywanie konfliktów poprzez mediacja i arbitraż. 
13:00-14:00  Obiad. 
14:00-15:30  Komunikacja w konflikcie.  
15:30-16:00  Przerwa kawowa. 
16:00-17:30  Podsumowanie szkolenia – wnioski końcowe.  
 
 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=363 
 
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2012r. do godz. 12. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

* 
Dokument dotyczący sieciowania jako narzędzia polityki 

Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich opracował 
dokument poświęcony prezentowaniu wartości dodanej sieciowania. 
 
Dokument - „Stan wiedzy na temat sieciowania jako narzędzia polityki rozwoju obszarów 
wiejskich (2007-2013)” czerwiec 2012, stanowi materiał do dyskusji na temat tworzenia 
sieci na obszarach wiejskich. 
 

http://ksow.pl/news/entry/3584-ukazal-sie-dokument-dot-sieciowania-jako-narz.html 
 

* 
Jak skutecznie korzystać z nowej puli Mechanizmów Finansowych? 

Na kwotę 578,1 mln euro opiewa suma, jaką Polska ma do wykorzystania w ramach II 
edycji funduszy norweskich i EOG. Blisko połowa jest przeznaczona na projekty z zakresu 
ochrony środowiska, zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. 
Więcej informacji: www.eog.gov.pl  
 
Pliki do pobrania: 

notatka prasowa  (122 KB) 

Nowa pula środków - informacje ogólne  (614 KB) 

Założenia programów z zakresu ochrony środowiska (bioróżnorodność)  (201 KB) 
 
Założenia programów z zakresu ochrony środowiska (monitoring środowiska) 

 (211 KB) 
 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=363
http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ENRD_-_og%C3%B3lne/Discussion_Paper_on_Networking_12_06_2012_plv2.doc
http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ENRD_-_og%C3%B3lne/Discussion_Paper_on_Networking_12_06_2012_plv2.doc
http://ksow.pl/news/entry/3584-ukazal-sie-dokument-dot-sieciowania-jako-narz.html
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/notatka_prasowa_nowa_pula_mechanizmow_finansowych.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/notatka_prasowa_nowa_pula_mechanizmow_finansowych.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Fundusze_norweskie_EOG_informacje_ogolne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Fundusze_norweskie_EOG_informacje_ogolne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_roznorodnosc_biologiczna.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_roznorodnosc_biologiczna.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_monitoring_srodowiska.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_monitoring_srodowiska.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_monitoring_srodowiska.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_monitoring_srodowiska.pdf
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/notatka_prasowa_nowa_pula_mechanizmow_finansowych.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Fundusze_norweskie_EOG_informacje_ogolne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_roznorodnosc_biologiczna.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_monitoring_srodowiska.pdf
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Założenia programów z zakresu ochrony środowiska (oszczędzanie energii i odnawialne 

źródła energii)  (200 KB) 

Założenie programów z zakresu ochrony zdrowia  (389 KB) 

Założenie programów z zakresu kultury  (389 KB) 

Przewodnik po programach funduszy norweskich oraz funduszy EOG 2009-2014  (1,73 
MB) 
 

http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Jak_korzystac_z_Mechanizmow_Finansowych_1810201
2.aspx 
 

* 
Projektodawca z Niemiec poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej 

Projekt z Niemiec dotyczy współpracy w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych 
praktyk, tworzenia sieci współpracujących instytucji na rzecz wsparcia skierowanego do 
osób długotrwale bezrobotnych.   
Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej /do pobrania poni-
żej/. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w powyższym zakresie, prosimy 
o kontakt bezpośrednio z przedstawicielką projektodawcy z Niemiec, Panią Anja Scherbe.  
 
Dane kontaktowe: 
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. 
Außenstelle Nordhausen 
Reichsstraße 30 
99734 Nordhausen 
Germany 
Tel.: +049 3631 4759-28 
Fax: +049 3631 475929 
mailto: scherbe@bwtw.de 
http://www.bwtw.de 
  
W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących problematyki współpracy ponadnarodowej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o kontakt z Krajową Instytucją 
Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich (Zespół ds. projektów współpracy po-
nadnarodowej KIW: Katarzyna Tyczko, tel. 22 378 31 59, e-mail: katarzy-
na.tyczko@cpe.gov.pl, Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: ma-
ciej.jamrozik@cpe.gov.pl, Beata Rybicka-Dominiak, tel. 22 378 31 68, e-mail: beata.rybicka-
dominiak@cpe.gov.pl, Magdalena Karczewska, tel. 22 378 31 63, e-mail: magdale-
na.karczewska@cpe.gov.pl).  
 
Plik do pobrania: 
Fiszka projektowa 

 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1407&akc
ja=artykul 
 

http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_efektywnosc_energ_odnawialne_zrodla.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_efektywnosc_energ_odnawialne_zrodla.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_efektywnosc_energ_odnawialne_zrodla.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_efektywnosc_energ_odnawialne_zrodla.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Programy_zdrowotne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Programy_zdrowotne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Programy_kulturalne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Programy_kulturalne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Przewodnik_po_programach_funduszy_norweskich_EOG.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Przewodnik_po_programach_funduszy_norweskich_EOG.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Jak_korzystac_z_Mechanizmow_Finansowych_18102012.aspx
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Jak_korzystac_z_Mechanizmow_Finansowych_18102012.aspx
mailto:%20scherbe@bwtw.de
http://www.bwtw.de/
mailto:katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl
mailto:katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl
mailto:maciej.jamrozik@cpe.gov.pl
mailto:maciej.jamrozik@cpe.gov.pl
mailto:beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl
mailto:beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl
mailto:magdalena.karczewska@cpe.gov.pl
mailto:magdalena.karczewska@cpe.gov.pl
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/2012_10_22_project_fiche_rev_final.doc
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1407&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1407&akcja=artykul
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Program_efektywnosc_energ_odnawialne_zrodla.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Programy_zdrowotne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Programy_kulturalne.pdf
http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Przewodnik_po_programach_funduszy_norweskich_EOG.pdf
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* 
Projekt – Regionalnie z pasją 

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach w partnerstwie 
z Województwem Świętokrzyskim rozpoczęło realizację projektu pn. „Regionalnie z pasją”. 
Projekt realizowany będzie do stycznia 2014 r. Jego celem jest zainicjowanie debaty publicz-
nej i upowszechnianie wiedzy na temat postaw obywatelskich wśród mieszkańców woje-
wództwa świętokrzyskiego oraz w pespektywie długookresowej wzrost aktywności obywa-
telskiej mieszkańców regionu. Aktualne informacje na temat przedsięwzięcia można znaleźć 
na stronie http://frld.kielce.pl/ 
 
Działania będą koncentrowały się na podkreślaniu wagi i znaczenia społeczeństwa obywa-
telskiego oraz promocji dobrych praktyk. Dostarczą one także dogłębną wiedzę merytorycz-
ną i zaoferują profesjonalną pomoc doradczą w przedmiotowym zakresie. Grupą docelową 
są wszyscy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego – osoby prywatne i organiza-
cje/instytucje, środowiska aktywne obywatelsko oraz chcące dopiero rozpocząć aktywne 
działania na rzecz społeczności lokalnych. 
 
W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:  
- przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie pobudzania aktywności 
obywatelskiej, 
- seminaria informacyjno – edukacyjne, 
- przeprowadzenie konkursu pt. „Lider Aktywności Obywatelskiej”, 
- kurs projektowy pt. „Akademia Aktywnego Obywatela”, 
- lokalne seminaria edukacyjne, 
- prowadzenie doradztwa w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej, 
- upowszechnianie i promocja dobrych praktyk obywatelskich, 
- konferencja podsumowująca działania projektu. 
 
Projekt „Regionalnie z pasją” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość 
dofinansowania: 886.203,00 zł Wkład własny Świętokrzyskiego Centrum FRDL: 98.506,00 zł  
 
Kontakt w sprawie projektu pn.  „Regionalnie z pasją”: 
Sylwia Gralec – Koordynator Projektu, 
Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
ul. Bodzentyńska 44 a 
25-308 Kielce 
tel./fax 41 343 00 38 
e-mail: sylwia.gralec@frdl.kielce.pl  
 
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie 
http://frld.kielce.pl/wypelniamy/ 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/projekt-regionalnie-z-pasja-,34053.html 

 
 

http://frld.kielce.pl/
mailto:sylwia.gralec@frdl.kielce.pl
http://frld.kielce.pl/wypelniamy/
http://www.sejmik.kielce.pl/projekt-regionalnie-z-pasja-,34053.html
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Jaka informacja o stowarzyszeniu jest informacją publiczną? 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, jednostki organizacyjne wykonujące 
zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym – na przykład organizacje poza-
rządowe – są zobowiązane do ujawniania informacji publicznej na swój temat. Pojawia się 
jednak pytanie o zakres informacji podlegającej ujawnieniu; jakie informacje dotyczące dzia-
łalności takich podmiotów będą stanowiły informację publiczną? W tej kwestii wypowie-
dział się pod koniec ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasa-
cyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  
 

http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1136.html 
 

* 
Informacja dla Projektodawców w ramach konkursu z Poddziałania 9.6.1 POKL 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przypomina, że Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkol-
nych określa przede wszystkim nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie 
ustawiczne oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia. 
 
Wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje: 
1) kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach: 
- kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
- kurs umiejętności zawodowych, 
- turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 
2) kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby ryn-
ku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami pracy. 
3) kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu nauczania uwzględniającego 
wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
 
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – możliwych do realizacji w ramach Pod-
działania 9.6.1 PO KL, osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje spośród 252 
wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo-
wego. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia naby-
tych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgowe 
Komisje Egzaminacyjne. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód 
wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie 
pełnego zawodu. 
 
Nowe rodzaje form pozaszkolnych można prowadzić od 1 września 2012 r.  
 
W przepisie przejściowym wskazano, że podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie Roz-
porządzenia kształcenie w formach pozaszkolnych określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji i Nauki 3 lutego 2006 r. mogą kontynuować prowadzenie tego kształcenia na do-
tychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.  
 
 

http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1136.html
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Należy mieć na uwadze, iż katalog instytucji, które mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy 
zawodowe został określony w art. 68 a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty w ramach którego zostały wskazane: 
1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których 
kształcą; 
2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie 
zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 
3) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia prak-
tycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; 
4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. 
zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; 
5) osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. 
 
Jednocześnie, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej do zakończenia roz-
poczętego już cyklu kształcenia („wygaszenia" kształcenia w wyniku stopniowej likwidacji 
szkoły lub jej przekształcenia) szkoły dla dorosłych prowadzące kształcenie zawodowe mo-
gą realizować kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których kształcą. 
 
Zgodnie z art. 5a ust. 2b Ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym o dnia 1 
września 2012 r., zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodo-
wych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat jest zadaniem oświatowym po-
wiatu. Tym samym, w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostaną środki na 
prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez publiczne szkoły i placówki pro-
wadzone przez JST oraz środki na dotowanie szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy za-
wodowe (w przypadku publicznych szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niebę-
dące JST oraz niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych). Wprowadzenie 
do SzOP kwalifikacyjnych kursów zawodowych umożliwia przeznaczenie dodatkowych 
środków na realizację ww. formy wsparcia, zarówno w przypadku podmiotów, którym przy-
sługuje subwencja oświatowa czy też dotacja, jak i tych, które korzystają z innych źródeł fi-
nansowania. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż w ramach PO KL niedozwolone jest 
podwójne finansowanie wydatków, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wy-
datku dwa razy, ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych. W ramach PO KL 
umożliwione jest wyłącznie pokrycie wydatków, które nie zostały poniesione w ramach 
subwencji oświatowej, bądź dotacji z budżetu powiatu. 
 
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy pokreślić, iż zasady dotyczące kwalifikowa-
nia wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 
Przy konstruowaniu budżetu projektu Beneficjent ma obowiązek stosowania podstawowych 
zasad kwalifikowalności, wskazanych w rozdziale 3.1 ww. Wytycznych, w szczególności za-
sady racjonalności i efektywności wydatków wykazywanych w ramach projektu, przy za-
chowaniu zasady efektywnego zarządzania finansami, nie tylko na poziomie poszczególnych 
wydatków, ale również usług wykazywanych w projekcie jak i na poziomie całego projektu. 
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Dokumenty do pobrania: 
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  
Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1411&akc
ja=artykul 
 

* 
Interpretacja kwestii kosztów pośrednich w projektach PO KL 

Instytucja Zarządzająca przekazała stanowisko dotyczące kosztów pośrednich w projektach 
PO KL, będące doprecyzowaniem obowiązujących wytycznych. 
W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wy-
datków - ocena wniosku i kwalifikowalności wydatków odbywać się będzie indywidualnie 
w przypadku każdego projektu i odnosić się będzie do ich niezbędności i racjonalności przy 
jednoczesnym zbadaniu poziomu kosztów zarządzania projektem. W opinii IZ niedopusz-
czalne jest natomiast zaplanowanie kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczy-
wiście ponoszonych wydatków na poziomie dwukrotnie przekraczającym wysokość wynika-
jącą z zastosowania właściwego wskaźnika określonego dla kosztów pośrednich rozlicza-
nych ryczałtem. 
 

1. Beneficjent rozliczający koszty pośrednie na podstawie rzeczywiście poniesionych 
wydatków ma obowiązek przedstawienia metodologii ich wyliczenia. Metodologia ta 
powinna dotyczyć wszystkich wydatków wchodzących w skład zamkniętego katalogu 
kosztów pośrednich, które Projektodawca ma zamiar ponosić. 

 
2. W ramach kosztów pośrednich możliwe jest wypłacanie dodatków do wynagrodzenia 

wyłącznie dla osoby związanej z obsługą księgową projektu. Pozostały personel wy-
nagradzany w ramach kosztów pośrednich w tym m.in. kierownik jednostki, personel 
obsługowy, itd., mogą otrzymywać wynagrodzenie (odpowiadające części etatu pra-
cownika wyliczonej zgodnie z przyjętą metodologią), które będzie finansowane 
z projektu, proporcjonalnie do zaangażowania w realizację przyporządkowanych za-
dań/działań w projekcie. Możliwość zatrudniania osób w ramach kosztów pośred-
nich, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej występuje tylko 
i wyłącznie w przypadku, gdy Beneficjent nie zatrudniał do tej pory pracownika reali-
zującego tego typu obowiązki, a zakres zadań wymaganych do realizacji wymusza za-
trudnienie takiej osoby. 

 
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca zobowiązała się do zamieszczenia szczegółowych in-
formacji na stronie internetowej www.efs.gov.pl w zakładce Interpretacje IŻ 
 
Pliki do pobrania: 

Interpretacja IZ dotycząca kosztów pośrednich 
Stanowisko IZ precyzujące kwestię kosztów osobowych w kosztach pośrednich 

 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1412&akc
ja=artykul 
 
 

 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/rozporzdzenie_ws._klasyfikacji_zawodw_szkolnictwa_zawodowego.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/nowe_rozporzadz._____01._2012_ksztalcenie__ustawiczne_osob_doroslych.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/20121016_rozporzadzenie_zmieniajace_rozporzadz._w_sprawie_ksztalcenia_ustaw.w_for_.pozaszkolnych.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/20121016_rozporzadzenie_zmieniajace_rozporzadz._w_sprawie_ksztalcenia_ustaw.w_for_.pozaszkolnych.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1411&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1411&akcja=artykul
http://www.efs.gov.pl/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/pismo_koszty_posrednie_09.02.2012.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/pismo_koszty_posrednie_01.10.2012.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1412&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1412&akcja=artykul
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Zamknięty konkurs – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na 
rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” na składanie wniosków o dofinansowanie 
realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.5 – 
Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, poprzez: 
1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i ro-

dzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 
wychowaniem dzieci poprzez:  
a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, 
b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. 

2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopol-
skich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków 
masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję 
najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze 
równego dostępu do zatrudnienia. 

 
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską 
w siedzibie: 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej 
ul. Tamka 3 
00-349 Warszawa 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15 
 
bądź pocztą – listem poleconym na adres: 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa.   
 
Wnioski będą przyjmowane do dnia 28 grudnia 2012 r.  
 
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku 
decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepi-
sów odrębnych).  
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej 
www.kapitalludzki.gov.pl w dziale: Dokumenty/ Dokumentacja konkursowa/Działanie 
1.5...przejdź do działu 
 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/dzialanie-15/
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Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 
50 000 000,00 zł. Ponadto, w ramach Działania 1.5 wymagane jest wniesienie wkładu wła-
snego w wysokości 15% wartości projektu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Fundu-
szu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80. 
 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art743,konkurs-zamkniety-nr-dwf_1-5_2_2012-pt-
wspieranie-rozwiazan-na-rzecz-godzenia-zycia-zawodowego-i-rodzinnego.html 
 

* 
Konkursy dla dzieci i młodzieży - „Dzieci dzieciom bajki piszą”  

oraz „Zabawka przyjazna dziecku” 

Konkurs „Dzieci dzieciom bajki piszą” organizowany jest przez Europejskie Centrum Bajki 
im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Wzbudzenie w uczestnikach kreatywności, stworzenie 
własnej bajki oraz propagowanie czytelnictwa to główne cele przedsięwzięcia. Tematem 
konkursu jest napisanie wymyślonej przez siebie bajki. Konkurs skierowany jest do dzieci w 
wieku 9–12 lat.  Prace można nadsyłać do 15 listopada. 
 
Kontakt w sprawie konkursu: 
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie  
ul. Kornela Makuszyńskiego 1 
28-133 Pacanów  
tel. 41 376 50 88   
e-mail: marketing@pacanow.eu   
 
Natomiast Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłosiło VII edycję konkursu „Zabawka 
przyjazna dziecku”. Muzeum  zaprasza do udziału w konkursie artystów, projektantów 
(zgłaszających do konkursu unikaty – zabawki wytworzone w jednym czy kilku egzempla-
rzach), rzemieślników wytwarzających na zamówienie lub w krótkich seriach (nie w sposób 
przemysłowy) zabawki artystyczne, pełnoletnich uczniów i absolwentów szkół plastycz-
nych, studentów kierunków plastycznych wyższych uczelni (prace dyplomowe, prototypy), 
producentów i studia projektowe (zabawek wdrożonych do masowej produkcji, więcej niż 
100 egzemplarzy rocznie), zabawki wytwarzane przez twórców ludowych. 
Zabawki (maksymalnie 3) można zgłaszać do 31 października 2012, przesyłając wraz z 
kartą zgłoszenia na adres: 
Muzeum Zabawek i Zabawy 
pl. Wolności 2 
25-367 Kielce 
z adnotacją: VII konkurs „Zabawka przyjazna dziecku” 
(liczy się data wpływu pracy do sekretariatu konkursu). 
 
Regulamin, karta zgłoszenia konkursu dostępna jest na stronie internetowej: 
www.muzeumzabawek.eu  
 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/dzieci-dzieciom-bajki-pisza-,34027.html - Konkurs “Dzieci dzieciom 
bajki piszą” 
http://www.sejmik.kielce.pl/konkurs-zabawka-przyjazna-dziecku-,31154.html – Konkurs „Zabawka 
przyjazna dziecku” 

 
 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art743,konkurs-zamkniety-nr-dwf_1-5_2_2012-pt-wspieranie-rozwiazan-na-rzecz-godzenia-zycia-zawodowego-i-rodzinnego.html
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art743,konkurs-zamkniety-nr-dwf_1-5_2_2012-pt-wspieranie-rozwiazan-na-rzecz-godzenia-zycia-zawodowego-i-rodzinnego.html
http://www.sejmik.kielce.pl/dzieci-dzieciom-bajki-pisza-,34027.html
mailto:marketing@pacanow.eu
http://www.muzeumzabawek.eu/
http://www.sejmik.kielce.pl/dzieci-dzieciom-bajki-pisza-,34027.html
http://www.sejmik.kielce.pl/konkurs-zabawka-przyjazna-dziecku-,31154.html
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* 
Trwa nabór na projekty dotyczące poprawy usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki 

społecznej, realizowane w województwie świętokrzyskim 

Do końca 2012 r. będzie trwał nabór na projekty dotyczące poprawy usług podstawowej 
opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej, realizowane w województwie świętokrzyskim w 
ramach obszaru "Ochrona zdrowia - cel 2 Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i 
usług opieki społecznej". Instytucją Realizującą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 
Kielcach. 
Do udziału w konkursie zaprasza się instytucje publiczne i organizacje non-profit (tj. organi-
zacje nie działające w celu osiągnięcia zysku) prowadzące domy pomocy społecznej lub pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Szczegółowe informacje, w tym Regulamin konkursu oraz wzory doku-
mentów aplikacyjnych znajdują się na stronie www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl  
 
Nabór wniosków zostanie zamknięty 31 grudnia 2012 r.  
 
Na obecny etapie wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.  
 

http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/strony/Trwa_nabor_dla_projektow_dotyczcych
_poprawy_uslug_podstawowej_opieki_zdrowotnej_16102012.aspx 
 

* 
Zapraszamy do V edycji konkursu artystycznego "Moje marzenia" 

Konkurs "Moje marzenia" jest organizowany pod hasłem "twórczość artystyczna jako ele-
ment rozwoju osobistego i walki z wykluczeniem społecznym". 
 
Konkurs skierowany jest do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych 
domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej i innych placówek pomocy 
społecznej oraz opiekuńczo wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Ce-
lem konkursu jest promowanie idei integracji społecznej, która jest jednym z obszarów obję-
tych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
W pracach konkursowych można ująć dowolne, szeroko rozumiane motywy, ukazujące 
w formie artystycznej marzenia, plany, wyobrażenia Autorów. Dodatkowo Autorzy mogą 
zawrzeć w nich nawiązania do idei integracji społecznej oraz unijnej polityki wyrównywania 
szans. Tegoroczna edycja konkursu, oprócz podstawowej kategorii „prace plastyczne”, zosta-
ła wzbogacona o dodatkową kategorię „inscenizacja”. Umożliwia ona zgłaszanie do oceny 
krótkich występów (do 10 minut) przygotowanych przez podopiecznych placówek opiekuń-
czych. Odpowiednie zapisy regulaminu określają sposób przygotowania, nagrania 
i przekazania zgłaszanych materiałów audiowizualnych w tej kategorii. Regulamin konkursu 
dostępny jest tutaj. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regio-
nalnego, Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Jagiellońska 70, tel. (41) 335-06-
03 wew. 184/107. 
 
Autorzy najlepszych, najciekawszych i oryginalnych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, które odbędzie się w grudniu 2012 
r. 
 
 

http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/
http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/
http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/strony/Trwa_nabor_dla_projektow_dotyczcych_poprawy_uslug_podstawowej_opieki_zdrowotnej_16102012.aspx
http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/strony/Trwa_nabor_dla_projektow_dotyczcych_poprawy_uslug_podstawowej_opieki_zdrowotnej_16102012.aspx
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/2012.09.01_regulamin_moje_marzenia_2012.pdf
http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 26-025 Łagów, ul. Rakowska 5, 
tel. 41 307 49 38, Biuro Projektu: 41 343 34 99 

e-mail: biuro@lgd-srws.pl, Biuro Projektu: biuro@swietokrzyskielgd.pl, 
www.lgd-srws.pl, strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 

Prace konkursowe prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia 16.11.2012 r. na ad-
res: 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
ul. Jagiellońska 70 
25 - 956 Kielce 
w kopertach (opakowaniach) z dopiskiem Konkurs „Moje Marzenia”. 
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu br. 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1372&akcj
a=artykul 
 

* 
Wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B - dofinansowanie 

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w 
ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Nabór wniosków odbywać się 
będzie w terminie do 9 listopada 2012 r.   
 
Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informa-
tycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przed-
siębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych 
do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsię-
biorcami. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 
O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub 
średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie 
zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biz-
nesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne. 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Genera-
torze Wniosków dostępnym na stronie PARP w terminie: od 15 października 2012 r. do 9 
listopada 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30. 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/dofinansuja-wdrazanie-elektronicznego-biznesu-typu-b2b-,34051.html 
 

mailto:biuro@lgd-srws.pl
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
http://www.lgd-srws.pl/
http://www.swietokrzyskielgd.pl/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1372&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1372&akcja=artykul
http://poig.parp.gov.pl/index/index/747
http://www.sejmik.kielce.pl/dofinansuja-wdrazanie-elektronicznego-biznesu-typu-b2b-,34051.html

