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PROGRAM

WRZESIEŃ

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

KSOW
KSOW
(Krajowa Sieć
Obszarów
Wiejskich)

Krajowy Zarząd
Gospodarki
Wodnej

DZIAŁANIE/PODDZ./
TYTUŁ KONKURSU

DATA
ROZPOCZĘCIA
NABORU

TERMIN
UKOŃCZENIA
NABORU!

Program priorytetowy
p.n. „Efektywne
wykorzystanie
energii
część I

02.05.2011

30.09.2011

I konkurs
02.05.2011

31.05.2011

II konkurs
01.06.2011

30.06.2011

III konkurs
01.07.2011

31.07.2011

IV konkurs
01.08.2011

31.08.2011

V konkurs
01.09.2011

30.09.2011

Dofinansowanie
audytów
energetycznych i
elektroenergetycznych
w przedsiębiorstwach”

Konkurs fotograficzny
„Wieś województwa
śląskiego okiem
obiektywu”
Konkurs
fotograficzno-filmowy
„Powódź 2010 r. –
ogrom żywiołu"

15.02.2011

30.09.2011

13.07.2011

30.09.2011

DLA KOGO?

Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn.
zm.) podejmujący realizacje
przedsięwzięć mających na celu
oszczędzanie energii, prowadzący
działalność gospodarczą
w formie przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 551Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, z pózn. zm.), w których
minimalna wielkość przeciętnego
zużycia energii, w roku
poprzedzającym złożenie wniosku,
wynosiła 50 000 MWh/rok.
Konkurs jest adresowany do osób
fizycznych, które amatorsko lub
profesjonalnie zajmują się fotografią
i są zameldowane na terenie
województwa śląskiego

Mogą wziąć w nim udział osoby, które
fotografowały lub sfilmowały powódź w
2010 r. i do 30 września prześlą swoje
zdjęcie, film lub fotoreportaż.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,36,nabor-wnioskow-wramach-programu-priorytetowegoefektywne-wykorzystanie-energii.html

www.slaskie.ksow.pl
http://slaskie.ksow.pl/news/entry/1476konkurs-fotograficzny-wies-wojewodztwaslas.html

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnos
ci/15829_powodz_2010_r_ogrom_zywiolu.
html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/KonkursPowodz-2010-r-ogrom-zywiolu.html

15.07.2011

PAŹDZIERNIK

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w
Katowicach

Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
2007-2013

30.09.2011

EkoEdu – konkurs,
którego celem jest
nagrodzenie
ośrodków edukacji
ekologicznej w
województwie
śląskim za
najciekawsze
projekty
zrealizowane w
ostatnich trzech
latach.

Priorytet 8 –
Społeczeństwo
informacyjne –
zwiększanie
innowacyjności
gospodarki
Działanie 8.3. –
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu –
eInclusion

Konkurs skierowany jest do ośrodków
edukacji ekologicznej działających na
terenie województwa śląskiego.

http://www.wfosigw.katowice.pl
http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul1001ekoedu_szansa_dla_osrodkow_edukacji_
ekologicznej.htm

01.08.2011

28.10.2011

1. jednostki samorządu terytorialnego,
2. grupy jednostek samorządu
terytorialnego - konsorcja, związki,
stowarzyszenia i porozumienia,
3. konsorcja jednostek samorządu
terytorialnego lub w/w grup
jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi.

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params
[section_id]=24&params[category_id]=207
http://www.poig.gov.pl

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego

Poddziałanie 3.2.2.
"Infrastruktura
okołoturystyczna
/podmioty publiczne",
Priorytet III. Turystyka

15.09.2011

17.11.2011

Typy Beneficjentów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki i stowarzyszenia.
2. Podmioty działające na zlecenie
jednostek samorządu terytorialnego
wybrane zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych.

LISTOPAD

3. Podmioty, w których większość
udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich
związki i stowarzyszenia.
4. Organizacje turystyczne, nie
działające w celu osiągnięcia zysku.

www.rpo.slaskie.pl

5. Organizacje pozarządowe.
6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz
osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych.
7. Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe.
8. Jednostki zaliczane do sektora
finansów publicznych (nie wymienione
wyżej).
9. Porozumienia podmiotów
wymienionych w pkt. 1-8
reprezentowane przez lidera.
10. Podmioty działające w oparciu o
umowę/ porozumienie zgodne z
zapisami ustawy o partnerstwie
publiczno – prywatnym.

http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=1&ar
t=1202198395&id_m=131

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Katowicach

Konkurs EURO-EKO
promujący
środowiskowe
inwestycje w regionie

05.09.2011

01.06.2011
Powiat
BieruńskoLędziński

GRUDZIEŃ

NGO
(Organizacja
Pozarząd.)

konkurs na:

25.11.2011

30.11.2011
(przedłużony)

Logo Powiatu
BieruńskoLędzińskiego

Pajacyk - nabór
wniosków o
dofinansowanie
dożywiania

04.04.2011

10.12.2011 r.
Wnioski o
dożywianie
przez drugi
semestr roku
szkolnego.

Dla uczniów szkół średnich i
studentów na najciekawszy plakat
na temat środowiska i zmian jakie w
nim następują dzięki wykorzystaniu
środków programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs ma charakter otwarty.
Skierowany jest głównie do
artystów plastyków, projektantów
graficznych, grafików
komputerowych, studentów
uczelni i uczniów szkół
artystycznych, agencji
reklamowych oraz osób którym
bliska jest ziemia bieruńskolędzińska.

Szkoły podstawowe, gimnazja
i samodzielne świetlice.
Program obejmuje dzieci, które ze
względu na trudną sytuację materialną
powinny otrzymywać bezpłatne posiłki
w szkole lub świetlicy, ale nie mogą
liczyć na pomoc Ośrodków Pomocy
Społecznej.
Pomagamy również dzieciom
z rodzin, w których dochód na osobę
przekracza o kilka złotych ustawowe
minimum socjalne i w związku z tym
nie mogą ubiegać się odofinansowanie
z pomocy społecznej.
Szkoły podstawowe, gimnazja
i świetlice występujące o środki na
dożywianie dzieci są zobligowane do
wypełnienia specjalnego formularza
wniosku,który można pobrać za
pośrednictwem strony internetowej
(w formacie doc - dla szkół, dla
świetlic).

http://www.wfosigw.katowice.pl
http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul1023konkurs_euro_eko_promujacy_srodowisko
we_inwestycje_w_regionie.htm

www.powiatbl.pl
http://powiatbl.bip.net.pl/?p=document&act
ion=save&id=15805&bar_id=28765

http://www.pajacyk.pl/uzyskac_pomoc.php

http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSea
rchResult?res_id=634362
http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSea
rchResult?res_id=634363

Działanie 2.1
„Rozwój kadr
nowoczesnej
gospodarki”

DO WYCZERPANIA ALOKACJI

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki

30.05.2011

30.12.2011

Poddziałanie 2.1.2
PO KL

Reprezentatywne organizacje
związkowe i reprezentatywne
organizacje pracodawców - w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6
lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno - Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2001 r. nr 100,
poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

www.parp.gov.pl
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/21358

POLSKA AGENCJA
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZ.
jako Instytucja
Wdrażająca
(Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia)

1.2.
„Mikroprzedsiębior.
i MśP”
1.2.4. „Mikro, małe
i średnie
przedsiębiorstwa”
8 typ projektu
„Udział
przedsiębiorców
w targach i
wystawach
międzynarodowych
oraz misjach
gospodarczych
związanych z
targami i wystawami
za granicą”
Konkurs otwarty
DWF_5.5.2_6_2011 „Wzmocnienie
uczestników dialogu
społecznego”

15.04.2011

Do czasu
wyczerpania
alokacji
przeznaczonej
na konkurs
(15.04.2013)

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe
i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z
definicją zawartą w Szczegółowym
opisie priorytetów RPO Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013).
www.rpo.slaskie.pl
http://www.scpslask.pl/index.php?grupa=19&id_kon=28

10.05.2011

Do wyczerpania
alokacji

Reprezentatywne organizacje
związkowe lub reprezentatywne
organizacje pracodawców
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu
społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080
z późn. zm.), będące członkiem
Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych.

http://www.kapitalludzki.gov.pl/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/
art432,konkurs-otwarty-nr-dwf_5-52_6_2010.html

Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre
rządzenie, Działanie
5.4 – Rozwój
potencjału trzeciego
sektora, Poddziałanie
5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego.

20.06.2011

Konkurs ma
charakter
otwarty

2. jednostki samorządu terytorial.
Ponadto, projekty muszą być
realizowane w partnerstwie co
najmniej jednej organizacji
pozarządowej i jednej jednostki
samorządu terytorialnego.

DWF_5.4.2_8_2011
„Wspieranie
rozwoju narzędzi
związanych z
kontraktowaniem
usług społecznych
(outsourcing) przez
administrację
publiczną”

Śląskie.
Pozytywna
energia

Konkurs promocji
Województwa
Śląskiego
„Marka – Śląskie”

KAŻDEGO ROKU

„Osobowość Roku"

1. podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) od co najmniej 12 miesięcy
zarejestrowane oraz prowadzące
działalność pożytku publicznego,

-

Każdego roku
do 31 maja

http://www.kapitalludzki.gov.pl/naborywnioskow/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/
dokumentacja-konkursowa/poddzialanie542/

Kandydatów do nagrody „Marka Śląskie" mogą zgłaszać jednostki
samorządu terytorialnego, samorządy
zawodowe, gospodarcze, wyższe
uczelnie, stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe pożytku publicznego,
fundacje oraz redakcje prasy, radia i
telewizji.
Tytułem nagrody „Marka - Śląskie"
można być uhonorowanym co roku w
kategoriach:
 Gospodarka
 Nauka
 Kultura
 Sport, turystyka i rekreacja
 Produkt
 Usługa
 Zdrowie
 Organizacje pozarządowe
 Dziedzictwo kulturowe
regionu
Każdego roku Kapituła konkursu
przyznaje dodatkowo nagrodę
honorową „Osobowość Roku".

www.slaskie.pl
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=
pl&grupa=3&dzi=1274857880&id_menu=3
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