
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Szkolenie – Przywództwo 
w grupie 

2. Szkolenie i Konferencja 
Rady Pożytku Publiczne-
go 

3. Seminarium – Prawidło-
wość planowania i wy-
datkowania środków 
w ramach POKL 

4. Fundusze Europejskie 
2014-2020 - konsultacje 
Założeń Umowy Partner-
stwa  

5. Szkolenie dla młodzieży – 
Działaj skutecznie 

6. Stypendia dla uzdolnio-
nych uczniów 

7. „Myśl innowacyjnie – zo-
stań przedsiębiorcą” 

8. Zmiana dokumentacji 
konkursowej dla konkur-
su 7.2.2 POKL 

9. Trwa rekrutacja do pro-
jektu "Spółdzielnie so-
cjalne narzędziem inte-
gracji zawodowej 
i społecznej" 

10. Stanowisko Grupy Tema-
tycznej ds. Podejścia Lea-
der związane z nowym 
okresem programowania 

 Konsultacje społeczne do 11.
projektu Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatel-
skich na lata 2014-2020 

1. Konsultacje społeczne 
projektu Strategii Rozwo-
ju Województwa 

2. Kwalifikowanie wydat-
ków w Programie Rozwój 
Polski Wschodniej  

3. Interpretacja kwestii 
kosztów pośrednich 
w projektach PO KL 

1. Konkurs – Podróże Ko-
ziołka Matołka 

2. Konkurs – Rymowany 
Mikołaj 

3. Konkurs zamknięty – 
Wzmocnienie uczestni-
ków dialogu społecznego 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
zaprasza do udziału w szkoleniu 

 
PRZYWÓDZTWO W GRUPIE 

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  

28-29 listopada 2012 r.  
 

w Hotelu Uroczysko 
Cedzyna 44D, Kielce  

 
Trener prowadzący: Elwira Cebo 
 
28 listopada 2012 r. (środa) 
0930-1100 Cele i program szkolenia 
1100-1130  Przerwa kawowa. 
1130-1300  Tworzenie się zespołu – Wizja Lidera. Konstruowanie 

celu zespołowego i osobistego. Koncepcje SMART i Stephen 
Coveya.  

1300-1400  Obiad. 
1400-1530  Zarządzanie czasem – umiejętność oszczędzania czasu 

i delegowania. Macierz Eisenhovera. Strategie wspierania 
różnorodności. Diagram Znaczenia Pilności. Metoda Alpen.  

1530-1600  Przerwa kawowa. 
1600-1730  Motywacja - Motywacyjne kształtowanie płac. Systemy 

premiowania. Teoria potrzeb Mcclellanda.  
 
29 listopada 2012 r. (czwartek) 
0930-1100 Skuteczna komunikacja jako cecha efektywnego lidera. 

Budowanie relacji lider – pracownik. Koncepcja praw aser-
tywnych. 

1100-1130  Przerwa kawowa. 
1130-1300  Koncepcje przywódcze – dostosowanie stylu przywód-

czego do interpersonalnych różnic zespołu. Autodiagnoza 
oraz koncepcja Blake’a i Mouton’a w wymiarze organizacyj-
nym. 

1300-1400  Obiad. 

http://www.lgd-srws.pl/
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1400-1530  Wizja przyszłości. Plany na przyszłość w koncepcji samorealizacji. Lista kon-
trolna wydajnego zespołu. 

1530-1600  Przerwa kawowa. 
1600-1730  Podsumowanie szkolenia – refleksje uczestników, wnioski i spostrzeżenia.  
 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=375 
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 26 listopada 2012r. do godz. 13:00. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

* 
Szkolenie i Konferencja Rady Pożytku Publicznego 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące 
działania Rad Działalności Pożytku Publicznego i współpracy JST i organizacji pozarządo-
wych.  
 
Zajęcia odbędą się 21 listopada 2012 w Kielcach w godzinach 8:30 – 12:00 w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2) 
 
Zakres szkolenia: 

 Współpraca JST – NGO, 
 Innowacyjne metody konsultacji społecznych i aktywizacji obywateli, 
 Działanie Rad Działalności Pożytku Publicznego i innych ciał dialogu administracji 

publicznej i trzeciego sektora – teoria i praktyka, 
 Budżet obywatelski, 
 Dialog obywatelski i rzecznictwo. 

 
W ramach szkolenia zapewniamy posiłek i przerwy kawowe. 
 
Zgłoszenie (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon i instytucja, która Państwo reprezentujesz) 
prosimy przesyłać na adres: kielce@wolontariat.org.pl lub zgłosić się pod numerem telefonu 
665 08 30 79. 
 
Dodatkowo, Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza działaczy organizacji pozarządo-
wych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz radnych i polityków na deba-
tę: Rady Działalności Pożytku Publicznego - narzędzie zmian czy zbędna formalność?  
 
Debata odbędzie się 21 listopada 2012r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Udział 
w spotkaniu bezpłatny. 
 
Zgłoszenie (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon i instytucja, która jest reprezentowana 
przez  Państwa) należy przesyłać na adres: kielce@wolontariat.org.pl lub zgłosić się pod 
numerem telefonu 665 08 30 79 
 

http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/821378.html - szkolenie 
 
http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/821374.html - konferencja 
 
 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=375
mailto:kielce@wolontariat.org.pl
mailto:kielce@wolontariat.org.pl
http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/821378.html
http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/821374.html
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* 

Seminarium – Prawidłowość planowania i wydatkowania środków w ramach POKL 

Seminarium odbędzie się 21  listopada 2012r. w godzinach 10:00 – 13:45 w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach (ul. Jagiellońska 109A, sala 624). 
 
Kadra Regionalnego Ośrodka EFS przedstawi takie zagadnienia jak: zasady konstruowa-
nia budżetu projektu oraz zasady kwalifikowalności wydatków. Seminarium obejmować 
będzie aspekt realizacyjny kwalifikowalności wydatków, tzn. informacje na temat doku-
mentowania wydatków oraz sporządzania wniosku  o płatność. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Szkolenia” lub kontakt telefoniczny pod nr 
41 361 04 92 w. 22. 
 
Szczegółowy program seminarium -  Program seminarium 21.11.2012 (311 kB) 
 
Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!  
 

http://kielce.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/nabor-na-seminarium-prawidlowosc-
planowania-i-wydatko/ 
 

* 
Fundusze Europejskie 2014-2020 - konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa 

Przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa to jeden z kluczowych etapów prac nad do-
kumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna cykl 16 konferencji re-
gionalnych, podczas których dokument będzie konsultowany z przedstawicielami woje-
wództw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. 
 
Dokument zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, 
których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowie-
dzialności za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys sys-
temu wdrażania. Po przyjęciu Założeń przez rząd, rozpoczną się prace nad przygotowa-
niem projektu Umowy Partnerstwa. Będzie ona kontraktem pomiędzy Polską a Komisją 
Europejską pokazującym w jaki sposób chcemy zainwestować fundusze unijne. 
 
W województwie świętokrzyskim konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa odbędą 

się 11 grudnia 2012r. (wtorek) w Kielcach 
 
Każdej rundzie konsultacji towarzyszyć będą konferencje prasowe przedstawicieli 
kierownictwa MRR  oraz Zarządu województwa. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie www.mrr.gov.pl  oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w 
Kielcach. 
 

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/FE_2014_2020_K
onsultacje_Zalozen_Umowy_Partnerstwa_141112.aspx 
 

http://kielce.roefs.pl/fileadmin/repozytorium/osrodki/kielce/aktualnosci/Program_seminarium_21.11.2012.pdf
http://kielce.roefs.pl/fileadmin/repozytorium/osrodki/kielce/aktualnosci/Program_seminarium_21.11.2012.pdf
http://kielce.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/nabor-na-seminarium-prawidlowosc-planowania-i-wydatko/
http://kielce.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/nabor-na-seminarium-prawidlowosc-planowania-i-wydatko/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/FE_2014_2020_Konsultacje_Zalozen_Umowy_Partnerstwa_141112.aspx
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/FE_2014_2020_Konsultacje_Zalozen_Umowy_Partnerstwa_141112.aspx
http://kielce.roefs.pl/fileadmin/repozytorium/osrodki/kielce/aktualnosci/Program_seminarium_21.11.2012.pdf
http://www.mrr.gov.pl/
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* 
Szkolenie dla młodzieży – Działaj skutecznie – Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów 

Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji cyklu szkoleniowego: „Działaj skutecznie!  Młodzie-
żowa Akademia Lokalnych Liderów” organizowanego przez Narodową Agencję Programu 
„Młodzież w działaniu”. 
 
„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo młodych 
ludzi w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej.  
Młodzieżowa Akademia to cykl trzech szkoleń dla młodych ludzi w wieku 16 – 24 lat, któ-
rzy działają włączając się w życie swoich wsi, miejscowości, dzielnic i osiedli,  zrealizowali 
pierwsze inicjatywy i mają apetyt na kolejne!  
Do udziału w Akademii zapraszamy osoby, które: 

 młodzież mieszkająca w Polsce: mają od 16 do 24 lat, 
 młodzież mieszkająca poza granicami Polski: osoby pełnoletnie, biegle posługują-

ce się językiem polskim, 
 działają w grupie znajomych, ludzi z podobną pasją i zainteresowaniami, 
 przeprowadziły swoje pierwsze działania lokalne/projekty, 
 są zainteresowane podejmowaniem działań na rzecz innych, 

 
Na szkolenie można się zgłosić za pomocą formularza on-line dostępnego pod linkiem - an-
kieta  

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 listopada 2012 roku 
 
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są również dostępne w dziale SZKO-
LENIA pod adresem: www.mlodziez.org.pl/szkolenia/dzialaj-skutecznie-mlodziezowa-
akademia-lokalnych-liderow-0  
 

 
http://ksow.pl/news/entry/3660-szkolenie-dla-mlodziezy-dzialaj-skuteczn.html 
 

* 
Stypendia dla uzdolnionych uczniów 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego informuje, że do 21 grudnia 2012 roku można 
składać wnioski o przyznanie stypendiów w ramach V edycji „Regionalnego programu sty-
pendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”.  
 
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków ŚBRR przekaże 200 młodym, utalentowanym miesz-
kańcom województwa po 3600 zł unijnego wsparcia. Jednocześnie zaplanowano wypłatę 
wynagrodzenia dla opiekunów stypendystów, w wysokości po 500 zł.  
 
Każdy z młodych ludzi, ubiegających się o wsparcie, powinien - w porozumieniu z dyrekcją 
swojej szkoły - złożyć do ŚBRR wniosek o przyznanie stypendium. W pierwszej kolejności 
ucznia obowiązują dwa warunki formalne: musi uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub po-
nadgimnazjalnej z terenu województwa świętokrzyskiego oraz pochodzić z rodziny, w której 
dochód na osobę nie przekracza 1078 zł netto. Aby znaleźć się liście rankingowej uczeń po-
winien spełniać także co najmniej jedno z kryteriów merytorycznych, co ocenia Komisja Sty-
pendialna. W ramach tych kryteriów przyznawane są punkty. Ich suma zadecyduje o pozycji 
na liście rankingowej, a tym samym o szansach ucznia na otrzymanie stypendium.  
 

https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/801
https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/801
http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/dzialaj-skutecznie-mlodziezowa-akademia-lokalnych-liderow-0
http://www.mlodziez.org.pl/szkolenia/dzialaj-skutecznie-mlodziezowa-akademia-lokalnych-liderow-0
http://ksow.pl/news/entry/3660-szkolenie-dla-mlodziezy-dzialaj-skuteczn.html
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Wśród kryteriów merytorycznych brane są pod uwagę: średnia wszystkich ocen z ostatniego 
świadectwa szkolnego, średnia ocen z trzech przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
wyniki sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum ( 
dot. części matematyczno – przyrodniczej), uzyskanie tytułu laureata lub finalisty woje-
wódzkich lub ogólnopolskich konkursów i turniejów przedmiotowych. 
 
Wniosek musi także zawierać Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. Plan ten 
określa m. in. w jaki sposób zostanie spożytkowane przyznane stypendium (np. na zakup 
pomocy naukowych, literatury fachowej itd.). 
 
Szczegółowe informacje nt. programu stypendialnego na  stronie: www.stypendia-
swietokrzyskie.pl oraz  w Biurze Projektu – Kielce, ul. Jagiellońska 70, tel. 41 335 05 02 w. 
114 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow-,34338.html 
 

* 
„Myśl innowacyjnie – zostań przedsiębiorcą” 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Studenckie Koło Naukowe 
„Koncept” zapraszają studentów oraz wszystkie osoby chcące pobudzić w sobie ducha 
przedsiębiorczości do udziału w debacie oraz cyklu warsztatów pod hasłem „Myśl innowa-
cyjnie - zostań przedsiębiorcą”.   
 
Wydarzenie odbędzie się w dniach 27 – 28 listopada 2012 r. w ramach X Warsztatów Przed-
siębiorczości na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, ul. Świętokrzyska 21.  
 
W pierwszym dniu (27 listopada), podczas konferencji otwierającej, odbędzie się debata z 
udziałem przedstawicieli biznesu oraz studentów. Gośćmi specjalnymi będą znani święto-
krzyscy przedsiębiorcy. Zdaniem organizatorów, spotkanie z doświadczonymi biznesmena-
mi zachęci młodych ludzi do podejmowania kreatywnych, innowacyjnych wyzwań, które 
zaowocują realizacją ciekawych pomysłów biznesowych. 
 
W drugim dniu (28 listopada) odbywać się będą praktyczne warsztaty, których uczestnicy 
dowiedzą się m.in. w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie i rozwój firmy, 
prowadzić negocjacje biznesowe, wybrać formę prawną i sposób opodatkowania działalno-
ści. Spotkania  poprowadzą doświadczeni specjaliści. 
 
Warsztatom towarzyszyć będą „Mini Targi Przedsiębiorczości”, na których swoją ofertę 
przedstawią instytucje okołobiznesowe z regionu świętokrzyskiego.  
 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników na stronie Świętokrzyskiego Portalu 
Innowacji www.spinno.pl  
 

http://www.sejmik.kielce.pl/mysl-innowacyjnie---zostan-przedsiebiorca-,34332.html 
 

http://www.stypendia-swietokrzyskie.pl/
http://www.stypendia-swietokrzyskie.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow-,34338.html
http://www.spinno.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/mysl-innowacyjnie---zostan-przedsiebiorca-,34332.html
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* 
Zmiana dokumentacji konkursowej dla konkursu nr PWP/1/7.2.2/POKL/2012 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
informuje, że zmianie uległy zapisy dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego 
na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponad-
narodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie 
nr PWP/1/7.2.2/POKL/2012. 
 
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów oraz brzmieniem typu operacji: „Działania 
prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji 
wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych”, wskazany w dokumentacji 
konkursowej katalog grup docelowych (osób, instytucji, grup społecznych bezpośrednio ko-
rzystających z pomocy) dla typu operacji nr 2, pkt. 2.1 Wymagania dotyczące grupy docelowej 
dokumentacji konkursowej, uzupełniony został o zapis uwzględniający spółdzielnie socjalne 
w grupie docelowej. 
 
Plik do pobrania: 
Zaktualizowana dokumentacja konkursowa 
 
W zakładce: Projekty innowacyjne i ponadnarodowe → Ogłoszenia oraz Projekty kon-
kursowe → Priorytet VII → Ogłoszenia można pobrać pełną wersję zmienionej dokumen-
tacji konkursowej wraz z załącznikami. 
 
Szczegółowe informacje na temat naboru projektów dostępne są pod numerem telefonu (41) 
335-05-02, wew. 107. 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1425&akc
ja=artykul 
 

* 
Trwa rekrutacja do projektu "Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej 

i społecznej" 

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji 
zawodowej i społecznej”, mającego na celu utworzenie spółdzielni socjalnych. Zgłoszenia do 
projektu przyjmowane są do dnia 23.11.2012r. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie http://www.spoldzielnie.sir.com.pl/ 
 
Dane kontaktowe do Beneficjenta: 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój 
ul. Śniadeckich 30/5 
25-366 Kielce 
Dariusz Kurcman, tel. 41 361-04-92 w. 23; 
 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1423&akc
ja=artykul 

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/20121115_dok._7.2.2_pwp.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1425&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1425&akcja=artykul
http://www.spoldzielnie.sir.com.pl/
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1423&akcja=artykul
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1423&akcja=artykul
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* 
Stanowisko Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader związane z nowym okresem programowa-

nia 

W dniu 17 października br. odbyło się kolejne posiedzenie przedstawicieli Grupy Tematycz-
nej ds. Podejścia Leader związane z nowym okresem programowania. Dyskutowano na te-
mat: zakresu podejścia CLLD w kolejnych latach, roli Lokalnych Grup Działania oraz mini-
malnej wielkości LGD pod względem ilości mieszkańców.  
 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=373 
 

* 
Konsultacje społeczne do projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-

2020 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w 
konsultacjach społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 28 lutego 2013 r. 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest ściśle skorelowany ze Strategią Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz dokumentami projektowanymi: stra-
tegią długookresową, średniookresową oraz strategiami zintegrowanymi, w szczególności ze 
Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Ten jego horyzontalny wymiar pozwala na odgry-
wanie roli ważnego narzędzia realizacji polityki rozwoju w obszarach zwiększania znaczenia 
inicjatyw obywatelskich, tworzenia partnerstwa publiczno-społecznego oraz dalszego roz-
woju struktur społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stanowi propozycję kontynuacji programowego i finanso-
wego  wsparcia kierowanego do sektora organizacji pozarządowych. Jest następstwem pozy-
tywnych doświadczeń wynikających z realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich w latach 2005-2007, rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2009-2013. 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania 
się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem: 

1. Strony internetowej - specjalny formularz w witrynie http://www.pozytek.gov.pl. 
 
Link do formularza: 
http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO2014_20 
 

2. Regionalnych spotkań informacyjnych na temat Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich 

 
3. Przekazania uwag w formie tradycyjnej - przesłanie za pośrednictwem poczty (z do-

piskiem: Konsultacje FIO 2014-2020) na adres: 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 

http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=373
http://www.pozytek.gov.pl/
http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO2014_20
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Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął w dniu 5 listopada uchwałą nr 1458 wstęp-
ną wersję projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 
2020. Uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowych dokumentów można zgłaszać do 17 
grudnia 2012 r.. 
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego do roku 2020  
 
W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. 
zm.) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: 
1. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął w dniu 5 listopada uchwałą nr 1458 
wstępną wersję projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 
roku 2020.  
2. Z projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 
można zapoznać się na stronie internetowej samorządu województwa świętokrzyskiego: 
www.sejmik.kielce.pl (w zakładce Strategia Województwa). 
3. Uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowych dokumentów należy wnosić w 
terminie do 17 grudnia 2012 r.. 
4. Uwagi i wnioski można składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
www.sejmik.kielce.pl (w zakładce Strategia Województwa) i przesłanie 
• na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki 
Regionalnej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności związanych z wypełnieniem ankiety, prosimy 
o kontakt z pracownikami Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS: 
 
Kwestie merytoryczne: 
Kamil Bobek, tel.: 22 693 48 00, mail: Kamil.Bobek@mpips.gov.pl 
Filip Kołodziejski, tel.: 22 693 47 40, mail: Filip.Kolodziejski@mpips.gov.pl 
 
Kwestie techniczne: 
Anna Panasiuk, tel.: 22 693 48 48, mail: Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl 
 
Pliki do pobrania: 

 
PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020  (1.8 MB)  
 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,5976,zaproszenie-
do-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-na-lata-2014-
2020.html 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/
mailto:Kamil.Bobek@mpips.gov.pl
mailto:Filip.Kolodziejski@mpips.gov.pl
mailto:Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5533/5976/1/FIO%202014_2020_24_10_2012.pdf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,5976,zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-na-lata-2014-2020.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,5976,zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-na-lata-2014-2020.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,5976,zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-na-lata-2014-2020.html
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lub 
• pocztą elektroniczną na adres: sabina.madetko@sejmik.kielce.plTen adres pocztowy jest 
chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi Ja-
vaScript. , katarzyna.kowalewska@sejmik.kielce.plTen adres pocztowy jest chroniony przed 
spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
• Informacje w przedmiocie sprawy można uzyskać pod nr tel.: (41) 36 58 180 lub (41) 36 
58 186. 
 
Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji mających na celu zapoznanie społeczeństwa z 
projektem dokumentu, zostanie on poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko (SOOŚ). 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-
,34316.html 
 

* 
Nowe wytyczne: Kwalifikowanie wydatków w Programie Rozwój Polski Wschodniej 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało nowe wytyczne w zakresie kwalifikowa-
nia wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 
 
Wytyczne obowiązują od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim Komunikatu Ministra Rozwo-
ju Regionalnego z 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych Wytycznych. 
 
Pliki do pobrania: 
Opis zmian  
 
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 
 

http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/823463.html 
 

* 
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 niedopuszczalne jest natomiast zaplanowanie kosztów pośrednich rozliczanych 
na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków na poziomie dwukrotnie przekraczają-
cym wysokość wynikającą z zastosowania właściwego wskaźnika określonego dla kosztów 
pośrednich rozliczanych ryczałtem. 
 

mailto:sabina.madetko@sejmik.kielce.plTen
mailto:katarzyna.kowalewska@sejmik.kielce.plTen
http://www.sejmik.kielce.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-,34316.html
http://www.sejmik.kielce.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-,34316.html
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/porpw/Documents/Lista_zmian_Wytyczne_ver_16_10_2012.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/porpw/Documents/Wytyczne_kwalifikowalnosci_PO_RPW_z_dn_16_10_2012_do_publikacji.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/porpw/Documents/Wytyczne_kwalifikowalnosci_PO_RPW_z_dn_16_10_2012_do_publikacji.pdf
http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/823463.html
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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.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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Konkurs – Podróże Koziołka Matołka 

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Podróże 
Koziołka Matołka”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie komiksu podróży 
Koziołka po Islandii. Wydarzenie ma na celu pobudzenie i rozwijanie aktywności artystycz-
nej dzieci i młodzieży. Termin nadsyłania prac upływa 4 stycznia 2013 roku.  
 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Prace można zgłaszać indywi-
dualnie lub grupowo. Komiks wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 4 stycznia 2013 
roku na adres: 
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka  Matołka w Pacanowie 
ul. Kornela Makuszyńskiego 1 
28-133 Pacanów. 
 
Komiks nie może przekroczyć 10 jednostronnych kartek, format A4.  Laureaci konkursu 
otrzymają statuetki „Koziołka Matołka – Podróżnika z Pacanowa”. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 stycznia 2013 na stronie internetowej Europejskie-
go Centrum Bajki w Pacanowie. Natomiast nagrody zostaną wręczone 27 stycznia 2013 w 
Pacanowie podczas  IV Dziecięcych Spotkań z Komiksem.  
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie http://www.stolica-
bajek.pl/html.php?idps=55&lang=pl  
 

http://www.sejmik.kielce.pl/konkurs-podroze-koziolka-matolka-,34299.html 
 

* 
Konkurs – Rymowany Mikołaj 

Wolnymi krokami zbliża się szczególnie nastrojowy i magiczny czas pierwszej gwiazdki, 
składanych wzajemnie życzeń i obdarowywania się prezentami. Dlatego właśnie ogłaszony 
został konkurs na najciekawszą rymowankę związaną z postacią Świętego Mikołaja. Wier-
szyki powinny opisywać zdarzenia towarzyszące Świętom Bożego Narodzenia lub oso-
bę  najbardziej lubianego przez dzieci świętego, biskupa Miry.  
 
Na zwycięzców konkursu czeka wspaniała nagroda: udział w obsypanej prezentami, najbar-
dziej radosnej zabawie roku - "Marszałkowych Mikołajkach".  
 
Konkurs adresowany jest do grup zorganizowanych:  

1. klas I – IV szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, 
2. grup zajęciowych ze świetlic szkolnych i środowiskowych. 

 
Zwycięskie drużyny autorów wierszy (klasy, uczestnicy zajęć świetlicowych) zostaną nagro-
dzone zaproszeniem do udziału w „Marszałkowych Mikołajkach” – wspaniałej, pełnej nie-
spodzianek zabawie organizowanej w grudniu br. przez Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego. 
 

Rymowanki można zgłaszać do 29 listopada br. 
 

http://www.stolica-bajek.pl/html.php?idps=55&lang=pl
http://www.stolica-bajek.pl/html.php?idps=55&lang=pl
http://www.sejmik.kielce.pl/konkurs-podroze-koziolka-matolka-,34299.html
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Długość wierszy i ich forma stylistyczna nie ma znaczenia; liczy się jedynie inwencja, dowcip 
i poetyckie zacięcie. Mamy nadzieję na  liczny udział najmłodszych w konkursowych zmaga-
niach. Rymowanki należy przysyłać listownie na adres: 
Biuro Komunikacji Społecznej 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce 
z dopiskiem „Konkurs Rymowany Mikołaj” 
 
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nasz.region@sejmik.kielce.pl  
 

http://www.sejmik.kielce.pl/konkurs-rymowany-mikolaj-,34334.html 
 

* 
Konkurs zamknięty – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_7_2012 pt. „Wzmocnienie uczestni-
ków dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddzia-
łanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez: 
 wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu spo-

łecznego, 
 usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez two-

rzenie programów rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych i 
komunikacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eks-
perckie, 

 wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji 
prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną. 

 
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: 
 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa. 
 
Wnioski będą przyjmowane od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 17 grudnia 2012 r.  
 

mailto:nasz.region@sejmik.kielce.pl
http://www.sejmik.kielce.pl/konkurs-rymowany-mikolaj-,34334.html
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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 

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku 
decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Dokumentacja konkursowa będzie dostępna w dziale Dokumenty / Dokumentacja kon-
kursowa / Działanie 5.5...przejdź do działu 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, pod numerami telefonów: 22 461 63 56 oraz 22 461 63 66. 
 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art758,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-5-2_7_2012-
wzmocnienie-uczestnikow-dialogu-spolecznego.html 
 
 

mailto:biuro@lgd-srws.pl
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
http://www.lgd-srws.pl/
http://www.swietokrzyskielgd.pl/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/poddzialanie-552/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art758,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-5-2_7_2012-wzmocnienie-uczestnikow-dialogu-spolecznego.html
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art758,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-5-2_7_2012-wzmocnienie-uczestnikow-dialogu-spolecznego.html

