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Departament Inwestycji i 

Rozwoju

Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności  

gmin do programowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych 

Gospodarka i innowacje

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

2014 - 2020, Priorytet 3 Potencjał 

beneficjentów funduszy europejskich, 

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

190 329,10

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego (wkład 

własny)

2020 - 2022

Wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w 

rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania 

narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu 

monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu 

monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych. Intencją jest, aby Zespoły ds. rewitalizacji miały charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały kapitał można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji. Na podstawie Umowy Województwo otrzymuje 

wsparcie doradcze w ramach 4 modułów szkoleniowych oraz dotację celową na współpracę z gminami w zakresie tematycznym zgodnym z modułami szkoleń. Poprzez uczestnictwo członków Zespołów ds. rewitalizacji w warsztatach i szkoleniach zapewnione zostanie jednolite 

podejście do zagadnień związanych z procesami rewitalizacji oraz możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń uwzględniająca uwarunkowania regionalne. Wnioski ze spotkań Zespołów ds. rewitalizacji zostaną wykorzystane do doskonalenia systemu rewitalizacji. 

Zaplanowane moduły szkoleń obejmują następujące tematy: 1) dostępność w rewitalizacji. 2) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów. 3) wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, 4) monitoring i ewaluacja 

działań rewitalizacyjnych. W 2021 roku w ramach realizowanego projektu został wybrany Wykonawca na realizację: usługi organizacji, przeprowadzenia, obsługi technicznej i merytorycznej wsparcia doradczego, szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych w zakresie 

programowania wdrażania działań rewitalizacyjnych w województwie świętokrzyskim. W 2021 r. kontynuowana działania rekrutacyjne na szkolenia i warsztaty oraz wizyty studyjne wśród pracowników gmin województwa świętokrzyskiego. Tym samym t do skorzystania z 

działań edukacyjnych  zaproszono 194 osoby spośród 88 świętokrzyskich gmin. W 2021 roku członkowie Zespołu ds. rewitalizacji uczestniczyli w spotkaniach roboczych zespołu, podczas których omawiali bieżącą realizację projektu oraz wszelkie zmiany czy aktualności 

związane z tematyką rewitalizacji, w tym zmiany w planowanej nowelizacji Ustawy o rewitalizacji. Dodatkowo przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w wizytach studyjnych organizowanych w województwie zachodniopomorskim i podlaskim oraz w seminariach organizowanych 

przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu, niezbędnych dokumentów oraz aktualności zaczerpniętych z różnych źródeł, w tym Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, a dotyczących zagadnienia 

rewitalizacji, znajdują się na stronie internetowej projektu: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+
Gospodarka i innowacje 110 342,50

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2019-2021

Opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+.

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu.

W związku z upływającym terminem obowiązywania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, w dniu 25 lutego 2019 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę nr V/73/19 dotyczącą określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (SRWŚ 2030+), która formalnie rozpoczęła proces przygotowania nowego dokumentu. Powyższa uchwała została zaktualizowana uchwałą nr XXII/279/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Konsultacje społeczne projektu SRWŚ 2030+ odbywały się w terminie od 10 sierpnia do 30 września 2020 roku. Wypełniając zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projekt Strategii został przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, która na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt dokumentu. Projekt uzyskał również pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.), jak również Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z art. 41a ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

W dniu 9 grudnia 2020 roku  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3093/2020 przyjął projekt SRWŚ 2030+ zawierający zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych, a także uwzględniający rekomendacje wynikające z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante 

projektu SRWŚ 2030+.

W procesie prac nad ostateczną wersją SRWŚ 2030+, w dniu 23 grudnia 2020 roku uchwałą nr 3192/20, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął i skierował do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projekt Prognozy Oddziaływania na 

Środowisko dla projektu SRWŚ 2030+ oraz podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji. Umożliwiło to rozpoczęcie i przeprowadzenie konsultacji, które odbyły się w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 roku. W ramach 

prowadzonych konsultacji, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), 

projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu SRWŚ 2030+ został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

Dodatkowo, projekt SRWŚ 2030+ został uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie: Regionalnym Zarządem PGW w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie. W 2021 roku zrealizowano następujące zadania: 

1. W ramach Umowy zawartej na lata 2019-2021 roku na łączną kwotę 135 300,00 zł, dotyczącej świadczenia usług doradztwa eksperckiego w procesie opracowania SRWŚ 2030+, Wykonawcy zgodnie z harmonogramem płatności w 2019 roku została wypłacona kwota w 

wysokości 40 590,00 zł, w 2020 roku kwota 54 120,00 zł, natomiast ostatnia płatność na kwotę  40 590,00 zł została wypłacona w  2021 roku.

2. W ramach Umowy Nr IR-I.0101.18.2020 z dnia 14.10.2020 roku zawartej na lata 2020 – 2021 na łączną kwotę 70 000,00 zł na wykonanie usługi pn. Udział w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+, Wykonawcy zgodnie z harmonogramem płatności wypłacona została kwota w wysokości 21 000,00 zł w 2020 roku. Reszta kwoty w wysokości 49 000,00 zł została wypłacona w  2021 roku.

3. W ramach Umowy Nr OK-III.273.82.2021, której przedmiotem była usługa obejmująca opracowanie graficzne, korektę tekstu, skład, łamanie, druk oraz dostawę  dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+" została w 2021 roku wypłacona 

Wykonawcy kwota w wysokości 10 578,00 zł.

4. 184,50 zł  - opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego baneru typu roll-up na potrzeby Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 5. 9 990,00 zł - koszt kompleksowej organizacji w dniu 18 października 2021 roku posiedzenia dla członków 

Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju

Innowacyjna edukacja - nowe możliwości 

zawodowe
Gospodarka i innowacje

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

1 624 753,49

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

 01.08.2017 - 30.06.2021

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego poprzez  zwiększenie skali kształcenia praktycznego 

w miejscu pracy. Działania projektu koncentrują się na 

przeniesieniu co najmniej 40 % zajęć praktycznych ze szkół do 

przedsiębiorstw i przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu 

po skończeniu edukacji . Projekt jest efektem inicjatywy Komisji 

Europejskiej „Lagging Regions” implementowanego przez Bank 

Świat.

Kluczowym, innowacyjnym aspektem projektu jest zwiększenie częstotliwości i jakości kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez działania, które stanowią bezpośrednio odpowiedź 

na bariery zidentyfikowane w trakcie pogłębionej analizy, zaplanowane na podstawie doświadczeń międzynarodowych zaadoptowanych do lokalnej sytuacji. W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do zwiększenia skali kształcenia praktycznego w miejscu pracy. 

Zrealizowane działania w 2021 roku:

Trwająca pandemia COVID-19 oraz zamknięcie szkół i części przedsiębiorstw spowodowała utrudnienia w realizacji projektu. Mimo to, w ubiegłym roku zrealizowano następujące działania:

- wręczono nagrody dla przedsiębiorców "Ambasador edukacji"

- realizowano zajęcia praktyczne u przedsiębiorców,

- we współpracy wykonawcy z beneficjentem, grantobiorcami, przedsiębiorstwami i beneficjentami grantów zrealizowano film instruktażowy nt. innowacyjnych form kształcenia,

- we współpracy wykonawcy z beneficjentem, grantobiorcami, przedsiębiorstwami i beneficjentami grantów opracowano dwujęzyczny Raport upowszechniający zawierający Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego.

- wyemitowano spoty radiowe w formie wywiadów z Liderem projektu i grantobiorcą w Radio Kielce,

- odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego,

- zostało przeprowadzone  badanie końcowe projektu: „Ocena realizacji projektu Innowacyjna edukacja-nowe możliwości zawodowe” ,

- odbyło się Forum upowszechniające innowacyjny model kształcenia praktycznego.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju

Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w 

regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne 

usługi doradcze

Gospodarka i innowacje

Regionalny  Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 2 

Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 

Lepsze warunki do rozwoju MŚP

5 538 876,71 Budżet UE
październik 2018 – 

listopad 2023

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez 

dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje 

Otoczenia Biznesu przedsiębiorstwom z sektora MŚP w 

województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia 

jakości wsparcia świadczonego przez IOB.

Projekt jest wynikiem inicjatywy Catching up regions realizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W następstwie inicjatywy zaprojektowano realizację  projektu wspierającego MŚP 

poprzez usługi doradcze w systemie popytowym. Usługi te realizowane są  wg. zapotrzebowania MŚP i profilu ich działalności. Firmy same wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować, by w ten sposób pobudzić 

rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP. Zrealizowane działania w 2021 roku.: Operator Systemu Popytowego przeprowadził nabór dotyczący wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług Instytucji Otoczenia Biznesu. Nabór skierowany był do 

podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie 

założycielskim. Przedmiotem naboru było wsparcie mające na celu rozszerzenie lub podniesienie jakości dotychczas oferowanych przez IOB usług doradczych na rzecz MŚP, obejmujące przygotowanie nowych usług specjalistycznych lub nowego zakresu świadczonej już usługi 

specjalistycznej/pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze w terminie od 15 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. wpłynęło 8 Formularzy zgłoszeniowych. Ocena złożona była z trzech etapów: oceny kryteriów dostępu, kryteriów 

punktowych oraz etapu negocjacji.  Do etapu negocjacji zostało dopuszczonych 6 Instytucji Otoczenia Biznesu, które znalazły się na Liście Rankingowej. Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą wprowadzenia do oferty IOB usług w szczególności:

- wdrażania inteligentnych systemów automatyzacji i robotyzacji;

- transformacji cyfrowej;

- transformacji energetycznej;

- ochrony środowiska;

- prac badawczo-rozwojowych.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju

Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do 

business in
Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Priorytet 2 Konkurencyjna 

gospodarka, Działanie 2.4. Promocja 

gospodarcza kluczowych branż 

gospodarki regionu

3 470 473,00

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2016-2022 Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego.

Pomimo ograniczeń epidemiologicznych związanych z pandemią Covid - 19, w 2021 w projekcie  Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in  zrealizowano mimo wszystko  następujące działania:  We wrześniu 2021 roku zorganizowano kolejną, VIII edycję 

międzynarodowej konferencji pn. „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”. Celem wydarzenia było nawiązanie kolejnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy 

oraz promocja regionalnej produkcji sektora spożywczo-przetwórczego na rynkach zagranicznych. W międzynarodowej konferencji połączonej z przyjazdową misją gospodarczą uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców z Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, Gruzji oraz Węgier.

W listopadzie i grudniu 2021 roku odbyły się cztery spotkania pro-eksportowe dla przedstawicieli MŚP z województwa świętokrzyskiego. Każde ze spotkań miało na celu przekazanie uczestnikom informacji na temat poszczególnych rynków w zakresie prowadzenia działań 

eksportowych. Spotkania dotyczyły następujących krajów: Mongolia i Kazachstan (dzień 1), Afryka Północna (Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt) (dzień 2), Bułgaria i Rumunia (dzień 3), Wielka Brytania (dzień 4). Każde ze spotkań prowadzone było przez doświadczonych 

ekspertów i praktyków zajmujących się i działających już na wskazanych rynkach zagranicznych. 

W grudniu 2021 roku nastąpił ostateczny wybór Wykonawcy na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej województwa świętokrzyskiego, w tym przeprowadzenie promocji sektorów gospodarki regionu, zdiagnozowanych jako 

inteligentne specjalizacje regionu. Kampania realizowana będzie w pierwszej połowie 2022 roku.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju

 Standardy obsługi inwestora w Województwie 

Świętokrzyskim
Gospodarka i innowacje

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Priorytet 2 

Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 

2.18

416 002,00

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2019-2021

Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ 

modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach 

samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu ,,Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim" w 2021 roku prowadzono cykliczne szkolenia dla kadry zarządzającej i merytorycznej samorządów lokalnych z regionu świętokrzyskiego. W ramach przedsięwzięcia, szkoleniami zostało 

objętych ponad 130 osób z 55 urzędów gmin oraz starostw z terenu województwa. Byli to kierownicy jednostek oraz pracownicy, którzy otrzymali możliwość udziału w szkoleniach, mających na celu podniesienie wiedzy z zakresu kompetencji niezbędnych do współpracy z 

przedsiębiorcami oraz procedur przydatnych w procesie obsługi inwestorów. Każdy z uczestników szkoleń uzyskiwał certyfikat potwierdzający kompleksowe przygotowanie do profesjonalnej obsługi inwestora. Kontynuacją przedstawionych powyżej działań w ramach projektu 

„Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” będzie pomoc dla samorządów, dotycząca profesjonalnej promocji bazy terenów inwestycyjnych na szczeblu krajowym (przy współpracy z PAIH) oraz regionalnym. Wszystkie JST uczestniczące w realizacji 

projektu objęte będą wsparciem w przygotowaniu profesjonalnej oferty inwestycyjnej terenów. 

Załącznik I – Całościowe zestawienie inicjatyw, przedsięwzięć i projektów realizowanych w 2021 roku będących w kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego         

Informacje dotyczące inicjatyw, przedsięwzięć, konkursów, grantów 

i projektów realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych, regionalnego programu operacyjnego oraz środków własnych województwa

będących w kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju
"RESINDUSTRY" Gospodarka i innowacje

INTERREG EUROPA, Priorytet 3 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. 

Poprawa polityki gospodarki 

niskoemisyjnej

437 886,00

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2019-2023

Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w 

sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności 

energetycznej.

W 2021 roku Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju zrealizował następujące działania wynikające z harmonogramu projektu:

1. 28 stycznia 2021 roku - zorganizowanie i przeprowadzenie II Wewnętrznego Spotkania Instytucjonalnego (IIM2), w głównej mierze poświęcone Celowi 2 nowej Polityki Spójności „Bardziej przyjazna środowisku, bezemisyjna Europa”.

2. 29 stycznia 2021 roku– zorganizowanie i przeprowadzenie II Seminarium Lokalnych Interesariuszy (LSS2). Spotkanie zostało podzielone na część podsumowującą i informacyjną. Omówiono efekty III Międzynarodowego Wydarzenia Międzyregionalnego, przeprowadzonego 

również zdalnie w październiku 2020 r., kiedy partnerzy projektu i interesariusze wybrali dobre praktyki, wcześniej przedstawione do oceny przez partnerów projektu RESINDUSTRY.

3. UMWŚ był gospodarzem realizowanego w formie zdalnej Interregional Event 4 (IE4). Częścią wydarzenia były IV Warsztaty Międzyregionalne (IW4), które odbyły się 23.02.2021, z udziałem międzynarodowych partnerów RESINDUSTRY. Poświęcone one były projektowi 

umowy wsparcia zaproponowanemu przez Komisję Europejską w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

4. UMWŚ był Partnerem Wiodącym Zadania w zakresie oceny Ewaluacji Regionalnej przesłanej przez wszystkich pozostałych partnerów. W 3 i 4 semestrze (grudzień 2020 – czerwiec 2021) partnerzy RESINDUSTRY zebrali dane niezbędne do wypełnienia szablonu RA. Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jako partner wiodący zadania, zbierał i oceniał RA. Wyniki prac zostaną wykorzystane w przygotowaniu Planu Działań przez każdego partnera odpowiadającego jego unikalnym warunkom geograficznym, klimatycznym i 

ekonomicznym.

5. 28 lipca 2021 roku w UMWŚ odbyło się Institutional Internal Meeting 3 (IIM3), w głównej mierze poświęcone działaniom zaplanowanym na semestr 5 tj.: V spotkanie międzynarodowe partnerów i interesariuszy projektu w Hiszpani, stworzenie Planu Działania dla regionu 

świętokrzyskiego. 

6. 29 lipca 2021 roku Oddział zorganizował III Seminarium Lokalnych Interesariuszy (LSS3). Spotkanie zostało podzielone na część podsumowującą, informacyjną oraz wizyty studyjne. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele interesariuszy województwa świętokrzyskiego. Program spotkania obejmował również wizytę studyjną na farmie wiatrowej w Szerzawach, której wykonawcą była firma Elawan Energy oraz w budynku CENWIS należącego do 

Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie grupa miała okazję poznać szczegóły dotyczące systemu zarządzania energią.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju
Nagroda Świętokrzyski Racjonalizator Gospodarka i innowacje 28 500,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2012-2024

Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz 

wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie 

rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych 

do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

W 2021 roku, w ramach XIII edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Komisja Konkursowa przyznała trzy Nagrody Główne,  jedno Wyróżnienie oraz osiem Nagród za zgłoszone wynalazki. 
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju
KEEP ON Gospodarka i innowacje

INTERREG EUROPA, Priorytet 4 

Środowisko i efektywne gospodarowanie 

zasobami, Działanie 4.1. Poprawa 

wdrażania polityk i programów rozwoju 

regionalnego w obszarze dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego

432 882,00

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2018-2023

Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych 

warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej 

infrastruktury kulturowej.

W 2021 roku Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju zrealizował wszystkie działania zawarte w harmonogramie projektu. Jednakże, ze względu na trwającą sytuację pandemiczną zaistniała konieczność zamiany formuły niektórych 

wydarzeń z pierwotnie zaplanowanych bezpośrednich spotkań i wizyt studyjnych na online. W 2021 roku wykonano działania w projekcie polegające na m.in.:

1. Opracowanie Regionalnego Planu Działania, którego celem było sporządzenie listy konkretnych działań, mających usprawnić jeden z kluczowych dla regionu instrumentów, czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ). Przedsięwzięcie to 

jest zgodne z głównym celem programu Interreg Europe, czyli wsparcie polityki spójności na drodze wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw przez regiony Unii Europejskiej (wraz z Norwegią i Szwajcarią) w zakresie celów 

tematycznych takich jak innowacje, MŚP, gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska.

2. Współpraca z ekspertami Policy Learning Platform programu Interreg Europa celem zamieszczenia na platformie trzech dobrych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania jednostkami kultury z regionu świętokrzyskiego, tj. Zamek królewski w Chęcinach, Muzeum Wsi 

Kieleckiej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

3. Udział wszystkich międzynarodowych partnerów w posiedzeniu Komitetu Sterującego dotyczącego podsumowania aktywności w obszarze działań zaplanowanych w projekcie w obliczu pandemii COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna w Europie spowodowała opóźnienia w 

realizacji niektórych zadań, szczególnie tych związanych z bezpośrednimi spotkaniami, stąd nastąpiła konieczność ich przemodelowania w częściach dotyczących m.in. wizyt studyjnych, spotkań z regionalnymi interesariuszami czy też konferencji upowszechniających rezultaty 

działań. Lider projektu omówił aktualne wskaźniki, wydatkowanie środków przez poszczególnych partnerów oraz merytoryczny zakres zbliżającej się dwuletniej fazy monitorowania.

4. Udział w wizycie studyjnej online w jednym z najstarszych miast Holandii: 's-Hertogenbosch (Den Bosch) pod hasłem: „Adaptive re-use of cultural heritage and development of authentic cultural products in `s-Hertogenbosh” (Adaptacyjne ponowne wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i rozwój autentycznych produktów kulturowych w mieście `s-Hertogenbosh”). Organizatorem wydarzenia był Wydział Dziedzictwa Urzędu Miasta 's-Hertogenbosch, który jest odpowiedzialny za ochronę, rozwój i udostępnianie dziedzictwa kulturowego zarówno na 

szczeblu lokalnym jak i regionalnym, szczególnie w zakresie archeologii, archiwów, historii budownictwa, zabytków i fortyfikacji. W myśl koncepcji miasta: „OCHRONA POPRZEZ ROZWÓJ” podczas wizyty online zostały przedstawione trzy wymiary zrównoważonego 

rozwoju dziedzictwa kulturowego: poprzez pryzmat architektury, stanowiącej esencję dziedzictwa kulturowego, przedsiębiorczości w turystyce (na przykładzie klasztoru „The Sweet Mother”) po turystykę cyfrową, której rozwiązania, tj. aplikacje stanowią jedyne rozwiązanie dla 

turystyki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie.  

5. Aktywne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji promującej m.in. ideę i założenia projektu KEEP On: "Znaczenie Programów Interreg w rozwoju regionów Polski Wschodniej". Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. Wśród zaproszonych gości i prelegentów 

znaleźli się przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawiciele władz regionalnych, w tym regionu świętokrzyskiego.

6. Organizacja VI Spotkania Regionalnych Interesariuszy w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, które było poświęcone zaprezentowaniu działań zaprojektowanych w Regionalnym Planie Działania skupiającym się na skutecznej polityce regionalnej dotyczącej długoterminowych i 

samowystarczalnych projektów w sektorze dziedzictwa kulturowego. Ponadto, skupiało się na rozmowach i wymianie doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego oraz dyskusji na temat założeń Polityki Spójności na lata 2021-2027 z uwzględnieniem wsparcia sektora 

kultury i dziedzictwa kulturowego.

7. Organizacja stacjonarnego spotkania upowszechniającego Regionalny Plan Działania w obszarze wspierania regionalnej polityki na rzecz dziedzictwa kulturowego, które odbyło się w Kielcach w Centrum Geoedukacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa 

Funduszy i Rozwoju Regionalnego, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, agencji rozwoju, itp. 

8. Udział w wizycie studyjnej w jednym z najważniejszych okręgów starożytności w Grecji – Paggaio. Ze względu na sytuację pandemiczną w Europie wydarzenie miało charakter wirtualny. Organizatorem była gmina Paggaio, której przedstawiciele zaprezentowali interesujące 

lokalne inicjatywy kulturalne, a także przybliżyli historię i mity związane ze starożytnym, warownym miastem Philippi, które zostało założone w 356 r. p.n.e. przez króla Macedonii Filipa II Macedońskiego. Ruiny miasta, zwanego „małym Rzymem”, zostały wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Spotkanie to było również doskonałą okazją do dyskusji na temat konsekwencji, jakie niesie ze sobą pandemia Covid-19 dla sektora turystyki oraz na temat tego jak przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom w przyszłości. 

9. Opracowanie stosownych dokumentów, wskaźników monitorowania wdrażanego Regionalnego Planu Działania w II fazie projektu, tj. monitoring.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju

ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania 

dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Gospodarka i innowacje

INTERREG EUROPA, Priorytet 2 

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, 

Działanie 2.1. ATM for SMEs Dostęp do 

mikrofinansowania dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw

46 926,00

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021-2022

Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - 

międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz 

tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Dwuetapowy projekt został zakończony w I kwartale 2021 roku, natomiast całe konsorcjum projektu zdecydowało się aplikować w dodatkowym naborze projektów dedykowanym możliwościom wymiany doświadczeń na temat sposobu, w jaki kryzys COVID-19 wpłynął na 

realizowane zadania i udoskonalenia polityk rozwoju regionalnego. Projekt przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie. Z początkiem października 2021 roku rozpoczęto wdrażanie nowej edycji projektu „ATM for SME`s”, która potrwa do września 2022 roku. Główny 

nacisk w projekcie położony jest na wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami z obszaru wsparcia dla sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa, zidentyfikowania dobrych praktyk oraz wypracowania rekomendacji do nowego programu „Fundusze Europejskie dla 

świętokrzyskiego 2021 – 2027”.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w III kwartale 2021 roku zorganizowano poniższe spotkania w formule online, m.in.:

1. Międzynarodowe spotkanie (online) otwierające projekt tzw. „kick-off meeting” podczas którego lider projektu (Węgry) omówił szczegółowe założenia projektu, zaplanowane działania oraz harmonogram prac.

2. Stacjonarne spotkanie w Kielcach z regionalnymi interesariuszami projektu m.in. funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi, agencjami rozwoju, regionalnymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, instytucjami otoczenia biznesu itp., podczas którego 

zaprezentowana została inicjatywa oraz harmonogram działań. Podczas spotkania dyskutowano na temat aktualnej sytuacji w obszarze dostępu do mikrofinansowania w dobie pandemii Covid-19 oraz podsumowania wdrażanych mechanizmów.

3. Międzynarodowe spotkanie (online) partnerów projektu pod hasłem: „New eligible activities in the upcoming calls which can support diversification, transformation and crisis resilience”, czyli „Nowe działania w nadchodzących naborach, które mogą wspierać dywersyfikację, 

transformację i odporność na kryzysy.” Podczas pierwszego spotkania lider projektu, węgierska agencja FEA, przedstawił aktualne wskaźniki EUROSTAT, które na przestrzeni ostatnich trzech lat obrazują wpływ pandemii COVID-19 na poszczególne gałęzie gospodarki, w tym 

w szczególności sektor MŚP. Ponadto, belgijski partner doradczy w projekcie zaprezentował środki, które Komisja Europejska zaproponowała w celu wsparcia gospodarki UE w okresie wprowadzonego lockdown`u i ograniczeń. Jednocześnie, każdy z partnerów podzielił się 

doświadczeniami z obszaru wsparcia  dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID 19.

W wyniku realizacji projektu „ATM for SME`s” zostaną zidentyfikowane regionalne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii covid-19, a zarazem stanowiące wsparcie dla sektora MŚP w formie katalogu dobrych praktyk. Ponadto, każdy z 

regionów zaangażowanych w projekt przygotował regionalną ocenę skutków kryzysu wywołanego przez covid-19 a finalnie wypracowane zostaną rekomendację do zmian i udoskonaleń regionalnych instrumentów polityki, gdzie w przypadku woj. świętokrzyskiego będzie to 

„Fundusze dla świętokrzyskiego 2021-2027.
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Departament Kontroli i 

Certyfikacji RPO

Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy 

Europejskich”, który na terenie województwa 

świętokrzyskiego realizowany jest na podstawie 

umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej („Umowa dotacji dotyczącej 

realizacji projektu Pomocy Technicznej" nr 

DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r.)

Gospodarka i innowacje

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

20014-2020, Priorytet 3 Potencjał 

beneficjentów funduszy europejskich, 

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

8 573 734,00 Budżet UE/budżet państwa 01.04.2014 – 31.12.2022 

Zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego 

szerokiego i bezpłatnego dostępu do informacji na temat Funduszy 

Europejskich w ramach ogólnopolskiej sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich, koordynowanej przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Zadanie dotyczy prowadzenia sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, w której skład wchodzą:

- Główny Punkt Informacyjny w Kielcach,

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu,

- Lokalny Punkt Informacyjny  w Skarżysku-Kamiennej .

Działalność sieci PIFE polega na świadczeniu bezpłatnych usług obejmujących: konsultacje osobiste w siedzibach Punktów oraz podczas dyżurów w gminach, konsultacje telefoniczne i e-mailowe, spotkania informacyjne oraz szkolenia, w uzasadnionych przypadkach również 

konsultacje indywidualne u klienta.

Zakres informacji dotyczy:

- możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich oraz programów Komisji Europejskiej

- zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- zasad realizacji i rozliczenia projektu,

- aktualnych możliwości udziału w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich,

- przygotowania projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym,

- konsultacji w zakresie usług sieci Innopoint.

Świętokrzyskie Punkty działają w ramach ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, której usługi są usługi podlegają ścisłym jednolitym standardom określonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rezultatem działania sieci PIFE jest wzrost wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat programów Umowy Partnerstwa realizowanych w latach 2014-2020 oraz wzrost liczby beneficjentów Funduszy Europejskich i ostatecznych odbiorców  projektów.

Efektem długofalowym jest wzrost rozpoznawalności marki „Fundusze Europejskie” i podniesienie świadomości na temat korzyści jakie Fundusze Europejskie przynoszą w skali województwa świętokrzyskiego i w skali Polski.
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Świętokrzyski Fundusz 

Rozwoju Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Projekt 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych Osi 

priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, Projekt 1.3 Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych

60 000 000,00
Budżet UE/środki własne 

Spółki

2010 do 2016 plus spłaty 

max 10 lat plus 

archiwizacja 10 lat tj. do 

2036 roku 

Udzielanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla 

przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących swoją 

działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP.
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Świętokrzyski Fundusz 

Rozwoju Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Realizacja umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/6 

w ramach Projektu: „Utworzenie i 

dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego 

Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.” 

RPO WŚ  na lata 2007 – 2013

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, Projekt 1.3 Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych

52 480 802,56 Budżet UE

2017 do 2026 plus spłaty 

max 10 lat plus 

archiwizacja 10 lat tj. do 

2046 roku

Udzielanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla 

przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących swoją 

działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP.
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Świętokrzyski Fundusz 

Rozwoju Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Umowa Operacyjna Nr 

2/RPSW/12617/2018/DIF/102 zawarta 

pomiędzy Funduszem Pożyczkowym 

Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. a 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącego 

funkcję Menadżera

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 2 

Konkurencyjna gospodarka, Działanie  

2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP

55 196 697,47
Budżet UE/środki własne 

Spółki

04.2018 do 02.2021 plus 

spłaty 5 lat plus 

archiwacja 10 lat (do 

2036)

Udzielanie pożyczek inwestycyjnych i obrotowych, w tym na 

poprawę płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami 

COVID-19 dla przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących 

swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Świętokrzyski Fundusz 

Rozwoju Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Umowa Operacyjna Nr 

2/RPSW/16219/2020/DIF/278 zawarta 

pomiędzy Funduszem Pożyczkowym 

Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. a 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącego 

funkcję Menadżera

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Projekt "Fundusz Funduszy 

Województwa Świętokrzyskiego"

44 000 000,00 Budżet UE

06.2020 do 02.2023 plus 

spłaty 5 lat plus 

archiwacja 10 lat (do 

2038)

Udzielanie pożyczek inwestycyjnych i obrotowych, w tym na 

poprawę płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami 

COVID-19 dla przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących 

swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP.
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Świętokrzyski Fundusz 

Rozwoju Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Umowa Operacyjna Nr 

2/RPSW/8020/2020/DIF/298 zawarta pomiędzy 

Konsorcjum „Świętokrzyskie Konsorcjum 

Funduszy Pożyczkowych“ w składzie: Fundusz 

Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego 

Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Ośrodek 

Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości 

Rolnej – Uczestnik Konsorcjum, Krajowe 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – 

Uczestnik Konsorcjum, Fundacja Rozwoju 

Regionu Pierzchnica – Uczestnik Konsorcjum, 

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego – 

Uczestnik Konsorcjum a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję 

Menadżera       

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Pakiet Osłonowy 

"OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ 

MŚP" Instrument Finansowy Pożyczka 

Płynnościowa dla przedsiębiorców 

odczuwających negatywne skutki 

epidemii

120 000 000,00 Budżet UE

06.2020 do 06.2021 plus 

spłaty 5 lat plus 

archiwacja 10 lat (do 

2036)

Udzielanie pożyczek inwestycyjnych i obrotowych, w tym na 

poprawę płynności finansowej w związku  z negatywnymi skutkami 

COVID-19 dla przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących 

swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP.
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług 

rozwojowych dla MMŚP
Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020, Oś priorytetowa: RPSW.10.00.00 

Otwarty rynek pracy, Działanie: 

RPSW.10.05.00 Przystosowanie 

pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian

(projekty konkursowe)

47 967 290,25
Środki wspólnotowe/środki 

własne                             
02.01.2020-30.06.2023

Celem głównym projektu jest przystosowanie do zmian 

pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu 

województwa świętokrzyskiego. Wprowadzenie działań mających 

na celu wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu 

podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, większa 

jakość zatrudnienia, jak również rozwój przedsiębiorstw, 

obejmujący doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w 

prowadzeniu działalności gospodarczej i tym samym dostosowanie 

ich do aktualnych wymogów rynku.

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: 

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Osiągnięta wartość założonych wskaźników na dzień 31.12.2021 roku:

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - 1462

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 790 (426 K, 366 M)

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 3091 (1963 K, 1128 M)

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 344 (160 K, 184 M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1 szt.

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - 174

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 409 (286 K, 123 M).



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Usługa doradcza specjalistyczna polegająca na 

przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwa i 

zaproponowaniu optymalnego rozwiązania w 

celu rozwoju firmy w zakresie specjalizacji: 

produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

oraz wzrostu konkurencyjności

przedsiębiorstwa w skali kraju. W szczególności 

zaproponowane rozwiązanie powinno dotyczyć 

oceny możliwości certyfikacji konstrukcji 

spawanych na poziomie EXC3

Gospodarka i innowacje

"Popytowy system innowacji - rozwój 

MŚP w regionie świętokrzyskim - 

poprzez profesjonalne usługi doradcze"

216 480,00
Środki wspólnotowe/środki 

własne                             
01.04.2020 - 19.04.2021 Opracowanie technologii.

Planowane wdrożenie usługi przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa wnioskodawcy i wprowadzenia w nim innowacji produktowej w skali kraju polegającej na wytwarzaniu certyfikowanych konstrukcji stalowych z przeznaczeniem do wykorzystania m. in. jako 

wielkopłaszczyznowe konstrukcje dachowe, budynki z więcej niż 15 kondygnacjami, konstrukcje nośne lub ich elementy konstrukcyjne obciążone w sposób dynamiczny czy mosty drogowe i kolejowe. Co więcej pozwoli na określenie gamy produktów, które mogą być 

wytwarzane z wykorzystaniem obecnie stosowanej technologii, posiadanego parku maszynowego oraz w oparciu o doświadczenie i wiedzę aktualnie zatrudnianych pracowników.
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia 

audytu technologicznego przedsiębiorstwa i 

zaproponowania optymalnego rozwiązania w 

celu rozwoju firmy w zakresie specjalizacji: 

produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa 

w skali kraju

Gospodarka i innowacje

"Popytowy system innowacji - rozwój 

MŚP w regionie świętokrzyskim - 

poprzez profesjonalne usługi doradcze"

172 000,00
Środki wspólnotowe/środki 

własne                             
01.04.2020 - 07.05.2021 Opracowanie technologii.

Wdrożenie usługi przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa wnioskodawcy i wprowadzenia w nim innowacji procesowej w skali kraju polegającej na niskoenergetycznym wytwarzaniu konstrukcji stalowych z nowoczesnych materiałów takich jak stale austenityczne. Pozwoli na 

określenie gamy produktów, które mogą być wytwarzane z wykorzystaniem obecnie stosowanej technologii, posiadanego parku maszynowego oraz w oparciu o doświadczenie i wiedzę aktualnie zatrudnianych pracowników. Najważniejszym efektem omawianej usługi 

specjalistycznej w postaci audytu technologicznego będzie wiedza dotycząca możliwości automatyzacji produkcji konstrukcji stalowych, której posiadanie jest niezbędne do wdrożenia omawianej innowacji procesowej. Planowanym rezultatem wdrożenia usługi specjalistycznej 

będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w regionie w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, w szczególności w przemyśle metalowo-odlewniczym.
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Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Spółka z  

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Umowa nr DPR-VIII.043.37.2016/7  z dnia 

29.12.2016 r. w sprawie dalszego 

wykorzystania przez Beneficjenta środków 

dofinansowania Projektu: „Rozszerzenie 

działalności Świętokrzyskiego Funduszu 

Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania 

mikro, małych i średnich przedsiębiorców w 

Województwie Świętokrzyskim” 

zrealizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 

1.3 "Tworzenie i rozbudowa funduszy 

pożyczkowych i gwarancyjnych", Osi 

priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości

Gospodarka i innowacje

Umowa nr DPR-VIII.043.37.2016/7 z dn. 

29.12.2016 r. w sprawie dalszego 

wykorzystania przez Beneficjenta 

środków dofinansowania Projektu: 

„Rozszerzenie działalności 

Świętokrzyskiego Funduszu 

Poręczeniowego Sp. z o.o. formą 

wspierania mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców w Województwie 

Świętokrzyskim” zrealizowanego w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi 

priorytetowej 1. Rozwój 

przedsiębiorczości, Działania 1.3 

Tworzenie i rozbudowa funduszy 

pożyczkowych i gwarancyjnych

Suma powierzonych środków zgodnie z 

zawartą Umową nr DPR-VIII.043.37.2016/7 

z dn. 29.12.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z 

dn. 28.07.2017 r. i Aneksem nr 2 z dn. 

22.10.2020 r. wyniosła 22.297.784,78 PLN.

Wartość Projektu (kapitału poręczeniowego) 

na dzień 31.12.2021 rok wyniosła: 

19.193.795,90 PLN, przy czym łączna 

wartość aktywnych na dzień 31.12.2021 roku 

poręczeń udzielonych w ramach 

realizowanego Projektu wyniosła 

19.510.263,95 PLN. 

Łączna wartość udzielonych w 2021 roku 

poręczeń wyniosła 15.390.985,00 PLN, przy 

czym roczna kwota udzielonych poręczeń 

zakładana w Umowie nr DPR-

VIII.043.37.2016/7 z dn. 29.12.2016 r. w 

sprawie dalszego wykorzystania przez 

Beneficjenta środków dofinansowania 

Projektu wynosi 4.459.556,96 PLN. 

W myśl par. 10 ust. 1 Umowy 

"Beneficjentowi przysługuje opłata za 

zarządzanie, stanowiąca 4% średniorocznie, 

liczona od kapitału według stanu na 1 

stycznia danego roku, bądź w przypadku 

pierwszego kalendarzowego roku realizacji 

Umowy na dzień przekazania środków.”

Umowa nr DPR-

VIII.043.37.2016/7 z dn. 

29.12.2016 r. w sprawie 

dalszego wykorzystania 

przez Beneficjenta środków 

dofinansowania Projektu: 

„Rozszerzenie działalności 

Świętokrzyskiego Funduszu 

Poręczeniowego Sp. z o.o. 

formą wspierania mikro, 

małych i średnich 

przedsiębiorców w 

Województwie 

Świętokrzyskim” 

zrealizowanego w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, Działania 1.3 

"Tworzenie i rozbudowa 

funduszy pożyczkowych i 

gwarancyjnych", Osi 

priorytetowej 1. Rozwój 

przedsiębiorczości.

01.01.2017 - 31.12.2026 

Celem Projektu jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego mających 

siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na 

terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udzielanie 

poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów i pożyczek 

oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe (zgodnie z 

PKD 64.99.Z).

W latach 2010-2016 Fundusz zrealizował projekt nr WND-RPSW.01.03.00-26-001/10  pn. „Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działania 1.3. Wartość zrealizowanego projektu wynosiła 27 000 000,00 

PLN, z czego otrzymane dofinansowanie wyniosło 20 250 000,00 PLN. 

Ze środków projektu nr WND-RPSW.01.03.00-26-001/10 w całym okresie jego realizacji Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. udzielił poręczeń w kwocie 41 309 907,75 PLN, przy założeniu wartości docelowej na poziomie 25 058 323,87 PLN, wykonując 165% 

wymaganego obrotu. Spółka w tym czasie przyczyniła się do udzielenia 157 kredytów/pożyczek/leasingów o wartości 89 954 053,04 PLN, co według danych uzyskanych od przedsiębiorców przyczyniło się do utworzenia 165 nowych miejsc pracy.

Aktualnie od 01.01.2017 roku Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. realizuje Umowę w sprawie dalszego wykorzystywania środków dofinansowania, na podstawie której Fundusz stał się dysponentem/zarządzającym środkami pomocowymi pochodzącymi z Umowy 

nr UDA-RPSW.01.03.00-26-001/10-00 w okresie kolejnych 10 lat, tj. do końca 2026 roku. Suma powierzonych środków wyniosła 22 297 784,78 PLN. W okresie realizacji projektu Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zobowiązany został do dokonania co najmniej 2-

krotnego obrotu kwotą dofinansowania pozostawioną w zarządzanie (tj.: 44.595.569,56 PLN). 

Ze środków powierzonych powyższą Umową w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku Fundusz udzielił 195 jednostkowych poręczeń na łączną kwotę 60 942 483,88 PLN (a więc w ciągu zaledwie 5 lat Fundusz z nawiązką wykonał obrót planowany na lata 2017-

2026), zabezpieczając tym samym finansowanie zwrotne zasilające rynek świętokrzyski w kwocie 103 996 201,36 PLN, co według danych uzyskanych od przedsiębiorców przyczyniło się do utworzenia 181 nowych, a ponadto  utrzymania wielu już istniejących miejsc pracy.

Realizowany Projekt zapewnia niezbędne wsparcie kapitałowe Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., prowadzącego niszową, niekomercyjną działalność jaką jest udzielanie poręczeń za zobowiązania przedsiębiorców sektora MMŚP o charakterze kredytowym, 

przez co Fundusz przeciwdziała tzw. wykluczeniu bankowemu części świętokrzyskich przedsiębiorców, ułatwia im dostęp do finansowania zewnętrznego wspierając ich rozwój i tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Świętokrzyskim.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach

Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku 

pracy”
Bezrobocie i rynek pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)
90 196 987,00 Euro

Środki wspólnotowe/środki 

własne                             
2015 – 2023

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w 

tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zdobywanie i 

doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności 

społecznych ważnych na rynku pracy. 

W ramach PO WER osoby młode otrzymują wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Wsparcie kompleksowej aktywizacji 

zawodowo-edukacyjnej osób młodych odpowiada na trudności i bariery, jakie młodzi ludzie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy i jest realizowane poprzez:

- instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne),

- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,

- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,

- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami,

- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kompleksowym wsparciem objętych zostało 37 152 pozostających bez pracy młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego (do 30 roku życia), z których 13 719 to osoby długotrwale 

bezrobotne, 24 731 – mieszkańcy obszarów wiejskich, a 1 283 – osoby z niepełnosprawnościami, a więc grupy znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto ze wsparcia w ramach wdrażanych projektów skorzystało blisko 3 126 osób biernych zawodowo. W 

wyniku udzielonego wsparcia do końca 2021 roku 24 544 uczestników projektów podjęło pracę, a 4 601 uzyskało nowe kwalifikacje.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach
Rezerwa Funduszu Pracy Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, inicjatywa Ministra właściwego ds. 

pracy w odpowiedzi na zapotrzebowania 

powiatowych urzędów pracy na środki 

rezerwy Funduszu Pracy

127 122 354,00  (w tym 114 244 754,00  na 

wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej i 

12 877 600,00 na programy aktywizacji 

zawodowej)

Fundusz Pracy 2021

Celem programów realizowanych ze środków Funduszu Pracy było 

objęcie wsparciem instrumentami rynku pracy określonymi w 

ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

następujących grup osób:

- bezrobotnych zamieszkujących na wsi,,

- bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. 

Zdecydowana większość środków Funduszu Pracy przeznaczona 

została na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracodawców 

dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 w ramach tarczy 

antykryzysowej.

Podstawa prawna dotycząca tworzenia rezerwy i dysponowania tą częścią środków Funduszu Pracy na realizację zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych została zawarta w ustawie dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wydane 

na jej podstawie akty wykonawcze:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych.

Realizacja programów polegała na objęciu przez poszczególne powiatowe urzędy pracy, które przystąpiły do realizacji programów uczestników następującymi aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu: staże zawodowe, prace interwencyjne, jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, roboty publiczne. PUP realizowały programy z rezerwy Funduszu Pracy skierowane do bezrobotnych mieszkańców obszarów 

wiejskich, osób, które zakończyły działalność gospodarczą w związku z pandemią, mieszkańców regionów wysokiego bezrobocia oraz wynikające z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy. Łączna wartość pozyskanych na ten cel środków wyniosła 12 877 600 PLN. 

Ponadto rok 2021 był kontynuacją przeciwdziałania skutkom pandemii Covid -19. Powiatowe urzędy pracy były realizatorami pomocy dla pracodawców w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Na pomoc w zakresie dofinansowania wynagrodzeń lub jednorazowych dotacji 

przeznaczono w 2021 roku kwotę 114 244 754 PLN.
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Obsługa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych Realizacja zadań ustawowych:

1.Wypłata świadczeń pracowniczych

2. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie 

roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy

Ad. 1 129,16 tys. PLN (kwota wypłaconych 

świadczeń pracowniczych) Ad. 2

a) 658,89 tys. PLN (kwota odzyskanych 

należności FGŚP)

b) 4,8 tys. PLN (kwota należności rozłożonej 

na raty)

c) 197,03 tys. PLN (kwota umorzonych 

nieściągalnych należności)

Środki Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych

2021

Zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla pracowników w 

przypadku braku możliwości ich zaspokojenia przez 

niewypłacalnego pracodawcę.

Wypłata świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy - w związku ze złożonymi wnioskami i wykazami niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w 2021 roku prowadzono 86 postępowań o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu, które 

zakończyły się w:

- 6 przypadkach wypłatą świadczeń pracowniczych,

- 20 odmową wypłaty świadczeń (głównie z powodu przekroczenia terminu prawa materialnego, w rozumieniu przepisów cytowanej ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych (…),

- 47 przekazaniem zgodnie z właściwością miejscową do innych wojewódzkich urzędów pracy,

- 3 pozostawieniem bez rozpoznania,

- 1 przypadku wycofaniem wykazu. W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych odzyskano należność Funduszu w kwocie 658,89 tys. PLN.
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Obsługa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych

3. Wypłata świadczeń na rzecz ochrony miejsc 

pracy - COVID-19 (art. 15g, 15ga, 15gg, 15gga, 

15ggb, 15gga1)

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz akty 

wykonawcze wydane na podstawie art. 

15ggb niniejszej ustawy

Ad. 3 112,42 mln PLN (kwota wypłaconych 

świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników)

Środki Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych

2022
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u 

pracodawców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
W 2021 roku wypłacono kwotę 112,42 mln PLN, dla 1 835 podmiotów dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, tytułem dofinansowania wynagrodzeń dla 26 820 pracowników. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Koordynacja systemów zabezpieczenia 

społecznego. Realizacja zadań ustawowych:

-pełnienie funkcji instytucji właściwej,

-przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 

bezrobotnych o wydanie odpowiednich 

dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu 

bezrobocia (dokumenty PD U1, PD U2, PD U3 

oraz dokumenty z serii SED),

-wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z 

tytułu bezrobocia dla osób bezrobotnych z 

krajów Wspólnoty,

-udzielanie informacji w zakresie świadczeń 

wynikających z koordynacji (…)

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1100 z późn. zm.)

Nie dotyczy Nie dotyczy 2021

Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla 

bezrobotnych.

W 2021 roku przyjęto 2 047 wniosków w sprawach prowadzonych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj.: o ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, transfer zasiłków z Polski do krajów Wspólny, transfer zasiłków z krajów Wspólnoty do Polski, 

wydanie dokumentu PD U1, wydanie dokumentu PD U2. 

W ramach prowadzonych spraw wydano: 

- 1 383 decyzji dotyczących ustalenia prawa do zasiłku z uwzględnieniem okresów zatrudnienia za granicą 

- 85 dokumentów PD U1/SED U002 dla obywateli polskich ubiegających się o zasiłek w innym kraju Wspólnoty 

- 2 dokumenty PD U2 nadające uprawnienie do transferu zasiłku z Polski do innych państw. Przyjęto do realizacji 335 dokumentów PD U2/SED U008/SED U015 uprawniających do transferu zasiłku z krajów Wspólnoty do Polski. 
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Świadczenie usług poradnictwa zawodowego Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1100 z późn. zm.)

Nie dotyczy Nie dotyczy

Zadania ustawowe 

realizowane w trybie 

ciągłym

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

pomoc w wyborze zawodu, miejsca pracy oraz w planowaniu 

kariery zawodowej (zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (art.8 ust.1 pkt11, art.8 ust.8 pkt 1).

W ramach usługi poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej udzielane są porady i informacje zawodowe. Adresatami usługi są: osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracujące zamierzające zmienić zawód, przekwalifikować się lub podnieść kalifikacje, 

młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz pracodawcy i ich pracownicy z województwa świętokrzyskiego. W 2021 roku łącznie z usługi poradnictwa zawodowego skorzystały 1 742 osoby (w tym 1 069 osób on-line), w tym: informacji zawodowej w formie spotkań i 

indywidualnych konsultacji udzielono 1 401 osobom (w tym 957 osób on-line), a poradą zawodową w formie grupowej i indywidualnej objęto 341 osób (w tym 112 osób on-line). Wojewódzki Urząd Pracy prowadził warsztaty w formie on-line oraz stacjonarnie dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego, z których skorzystało łącznie 648 osób (w tym 470 uczniów on-line).W 2021r. w ramach projektu pilotażowego ,,Pracownik szyty na miarę" doradcy zawodowi WUP przeprowadzili analizę potencjału zawodowego oraz 

indywidualny bilans zainteresowań i kompetencji zawodowych dla 91 osób bezrobotnych, diagnozę w obszarze HR (pomoc w stworzeniu profilu „idealnego pracownika”) dla 77 pracodawców a także warsztaty dla osób bezrobotnych wspomagające rozwój kompetencji 

społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy i efektywnego funkcjonowania na nim: warsztat grupowy pn. ,,Efektywność osobista i zarządzanie czasem” dla 14 uczestników projektu oraz warsztat grupowy pn. ,,Stres w życiu i w pracy. Jak sobie z nim radzić?” dla 14 

uczestników projektu. W wyniku podjętych działań wyłoniono 50 osób bezrobotnych i 43 pracodawców zakwalifikowanych do dalszego wsparcia (staż, vouchery szkoleniowe oraz subsydiowanie zatrudnienia). W ramach tworzenia informacji zawodowych zostały zakupione 

fiszki szkoleniowe  pn. ,,O asertywności – jak osiągnąć swoje”  i „O efektywności – jak zawsze mieć czas” autorstwa Piotra Buckiego. 
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Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych 

(zadanie ustawowe określone w art. 8 ust.1 pkt 

13b ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy)

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1100 z późn. zm.)

Nie dotyczy Nie dotyczy

Zadania ustawowe 

realizowane w trybie 

ciągłym

Prowadzenie i aktualizacja rejestru instytucji szkoleniowych jako 

narzędzia podnoszącego standardy kształcenia ustawicznego w 

regionie.

WUP zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) oraz o jej wykreśleniu. W 2021 roku do RIS wpisano 78 instytucji, wykreślono 79. Łącznie na dzień 31.12.2021 roku na terenie 

województwa zarejestrowanych było 420 instytucji szkoleniowych (RIS).

28
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach

Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz 

wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do 

rejestru agencji zatrudnienia (zadanie ustawowe 

określone w art. 8 ust.1 pkt 17 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy)

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1100 z późn. zm.)

Nie dotyczy Nie dotyczy

Zadania ustawowe 

realizowane w trybie 

ciągłym

Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia w celu utrzymania 

jednolitego standardu świadczenia legalnego pośrednictwa pracy i 

zatrudnienia oraz umożliwienia dostępu osobom poszukującym 

pracy do usług agencji zatrudnienia.

WUP w imieniu marszałka województwa, wydaje na potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia certyfikat lub certyfikaty uprawniające do świadczenia usług w ramach agencji zatrudnienia. Ponadto na podstawie stosownych przepisów 

dokonuje w drodze decyzji wykreśleń podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. W 2021 roku wpisano do KRAZ 19 podmiotów, wykreślono 30. Na koniec 2021 roku w rejestrze wpisane były 143 podmioty prowadzące agencje zatrudnienia.
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Realizacja badania Barometr zawodów Bezrobocie i rynek pracy

Umowa nr DRP-VI/13/GW/2021 z dnia 7 

czerwca 2021 roku w sprawie 

dofinansowania części zadań 

realizowanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Kielcach zawarta pomiędzy 

Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii a 

Samorządem Województwa 

Świętokrzyskiego

28 800,00 Fundusz Pracy IV kwartał 2021
Badanie zapotrzebowania na pracę na regionalnym i lokalnych 

rynkach pracy.

Jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach podzielonych na trzy kategorie: zawody w nadwyżce, deficycie, równowadze, na poziomie powiatów i województwa. Wyniki obrazują bieżący i przyszły stan popytowej strony rynku pracy i mają 

wszechstronne zastosowanie: podmiotom działającym w branży usług rozwojowych ułatwiają kształtowanie oferty szkoleń i kursów zawodowych, osobom poszukującym pracy, decydującym o wyborze ścieżki zawodowej ułatwiają dokonanie wyboru, doradców zawodowych 

wspomagają w planowaniu indywidulanych form wsparcia klientów. Promują mobilność zawodową i potrzebę dostosowania działań do zmian zachodzących na rynku pracy. 
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Realizacja zadań wynikających z prawa 

swobodnego przepływu pracowników między 

państwami UE/EFTA, poprzez wspieranie i 

realizację działań sieci EURES w tym 

koordynowanie realizacji tych działań przez 

Wojewódzki Urząd Pracy na terenie 

województwa, we współpracy z ministrem 

właściwym do spraw pracy, samorządami 

powiatowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1100 z późn. zm.)

Nie dotyczy Nie dotyczy

Zadania ustawowe 

realizowane w trybie 

ciągłym

Realizacja działań obejmujących pośrednictwo w ramach sieci 

EURES wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy, 

w szczególności pośrednictwo pracy na poziomie transnarodowym, 

międzynarodowym i transgranicznym przez wymianę ofert pracy i 

aplikacji oraz uczestnictwo w ukierunkowanych działaniach na 

rzecz mobilności na poziomie Unii Europejskiej (zadania ustawowe 

określone w art. 8 ust.1 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy).

Istotnym kierunkiem działalności WUP pozostaje prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Celem działania jest wspieranie, koordynowanie i realizacja zadań związanych sieci EURES na terenie województwa w zakresie m.in. udostępniania 

ofert pracy od pracodawców zagranicznych, informowania o warunkach życia i pracy w krajach będących w sieci EURES. W 2021 roku z usług sieci EURES na terenie województwa świętokrzyskiego skorzystały łącznie 951 osób. Osobom poszukującym pracy udostępniono 

383 ofert pracy na 2312 stanowisk pracy.
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Projekt pilotażowy pn. ,,Pracownik szyty na 

miarę" realizowany w ramach rządowego 

programu Ministerstwa Pracy i Technologii  

„Nowe spojrzenie-nowe możliwości".

Bezrobocie i rynek pracy

Art. 8 ust. 1 pkt 6b ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 

2021 poz. 1100  z późn. zm.)

2021-2022

Testowanie i poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań podnoszących poziom zatrudnienia wśród młodych. Celem projektu jest znalezienie pracownika idealnego ,,uszytego na miarę” danego pracodawcy za pomocą kompleksowego wsparcia aktywizacji osób 

bezrobotnych. Uczestnikami projektu są pracodawcy – mikro i małych podmiotów i osoby bezrobotne do 30 roku życia (50 osób)  z województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem firm i osób, które ucierpiały w wyniku pandemii.  Pracodawcy uczestniczący w 

projekcie mogą liczyć na wsparcie w zakresie profesjonalnego doboru przyszłego pracownika pod konkretne stanowisko. Projekt przewiduje również pokrycie kosztów 3-miesięcznego stażu, w tym koszty opiekunów, badań lekarskich i ubezpieczeń, zwrot kosztów dojazdu 

uczestników oraz refundację dodatkowych kosztów stażu (np. zakup zużywalnych materiałów, i narzędzi niezbędnych stażyście); następną proponowaną formą wsparcia jest 3-miesięczna refundacja całości zatrudnienia wraz z kosztami pracodawcy po której pracodawca będzie 

miał obowiązek utrzymać zatrudnienie przez kolejne co najmniej 3 miesiące. Kolejną korzyścią, którą proponuje projekt jest refundacja kosztów szkolenia uczestnika projektu tzw. bon szkoleniowy – dzięki któremu pracodawca indywidualnie podejmie decyzję na jakim etapie 

wsparcia pracownik potrzebuje ewentualnego szkolenia i określi jego rodzaj i tematykę. Podczas trwania całego projektu nad uczestnikami projektu będzie czuwać zespół doradców zawodowych i psychologów, który adekwatnie do sytuacji będzie reagować i wspierać zarówno 

pracodawców jak i osoby bezrobotne w podjętym zatrudnieniu. Dla pracodawców którzy dodatkowo po obowiązkowym zatrudnieniu utrzymają  zatrudnienie przez co najmniej następne 3 miesiące przewidziano tzw. ,,bonus prozatrudnieniowy”, czyli jednorazową premia 

finansową w wysokości minimalnego wynagrodzenia. 
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Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. 

„Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i 

koordynacji na szczeblu centralnym i 

regionalnym w zakresie uczenia się przez całe 

życie (edukacja formalna, edukacja 

pozaformalna i uczenie się nieformalne)"

Bezrobocie i rynek pracy

Uchwała nr 4626/21 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 

grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki 

pn.: „Wsparcie i rozwój mechanizmów 

współpracy i koordynacji na szczeblu 

centralnym i regionalnym w zakresie 

uczenia się przez całe życie (edukacja 

formalna, edukacja pozaformalna i 

uczenie się nieformalne)"

2021-2026

Opracowywanie zoperacjonalizowanego programu wdrożeniowego ZSU 2030 dla regionu oraz rekomendacje dla działań realizowanych przez różnych interesariuszy. Obszary działań: wspieranie polityki edukacyjnej regionu (województwa) na potrzeby przygotowania kadr dla 

gospodarki regionu i uczenia się przez całe życie; koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych; promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie. Powołany zespół, w którego skład 

wchodzą przedstawiciele kluczowych regionalnych instytucji (przedstawiciele: oświaty, rynku pracy i gospodarki, zarządzania strategicznego, Funduszy Europejskich i dialogu społecznego) jest ciałem opiniodawczo – doradczym dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 
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Wojewódzkich w Kielcach

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na 

odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa 

wraz z budową przeprawy mostowej na rz. 

Nidzie oraz rz. Wiśle/ Budowa obwodnicy m. 

Nowy Korczyn/” 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 988 528,00/982 378,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2019 - 2021

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa obwodnicy Nowego Korczyna o długości ok. 3,5 km wraz z obiektem na rzece Nidzie oraz wiaduktem nad drogą powiatową nr 0134T. Inwestycja łączy DK 79 poprzez drogę DW 973 do DK NR 79.                        

 ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE  W ROKU 2021.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 

758 na odcinku Iwaniska -   Klimontów - 

Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem 

odc. dł. ok. 26 km /Budowa obwodnicy 

Klimontowa/” wraz z wykupem gruntów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy

834 432,00/0,00 Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa obwodnicy Klimontowa od km ok. 14+557 do km ok. 18+087,87 dł. ok 3,982 km wraz z przejściem estakadą nad rzeka Koprzywianką i drogami dojazdowymi.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km 

ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową 

obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową 

obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-

zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do 

granicy województwa świętokrzyskiego km 

64+163 (ist. 66+152,48) 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 355 600,00   537 027,75  (2021)

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2017 - 2021

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozbudowa DW 768 na odcinku od km 53+045 (ist. 54+990) do km 64+163 (ist. 66+152,48) - (granica województwa świętokrzyskiego) - długość około 11 km.

ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE W ROKU 2021.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 

744 na odc. Tychów Stary-Starachowice wraz z 

budową obwodnicy m. Starachowic / Budowa 

przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z 

drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy 

Starachowic na DW 744 od km ok. 35+536,68 

na DW744 do km ok 262+377,28 na DK42/” 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej 

i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - 

Mosty dla Regionów

2 067 800,60/24 905,60
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2018 - 2021

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Projekt obejmuje budowę obwodnicy północno - zachodniej Starachowic o długości ok. 3,4 km wraz z budową estakady nad rz. Kamienną i linią kolejową nr 25 długości 682m oraz rozbudowę DW 744 na długości ok. 5,6 km.

ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE W ROKU 2020 I 2021.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości 

Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 658 665,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2018 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa obwodnicy od skrzyżowania w km ok. 28+311 istniejącej DW 756 do skrzyżowania z istniejącą DK74 długości ok. 1,5 km.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości 

Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 538 081,95/212 052,00 

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2018 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria o długości około 2,5 km.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

756 polegająca na budowie ciągu pieszo-

rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa 

Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 493 082,40/196 248,96 

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2019 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozbudowa DW 756 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego / ścieżki rowerowej na długości ok. 3,8 km.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Poprawa warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce 

- Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 

0381T ul. Sitkówka - budowa ronda 

turbinowego” 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 140 220,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2018 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu DW 762 z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka w km ok. 13+400 drogi wojewódzkiej.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej  (wraz 

z wykupem gruntów) dla zadania pn.: „Budowa 

ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 ul. 

Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 

41+900,00)” 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 158 387,00/156 087,00 

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2019 - 2021

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozbudowa DW 756 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego / ścieżki rowerowej na długości ok. 1 km.

ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE W ROKU 2020 I 2021.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Rozbudowa DW749 na odcinku od 

km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 

8+500 w miejscowości Nieświń 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 282 220,43/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2019 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozbudowa DW 749 i budowa obustronnego chodnika w m. Nieświń od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500. Długość I odcinka ok. 0,98 km, długość II odcinka ok. 1,87 km. Długość łączna odcinków ok. 2,85 km.
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Wojewódzkich w Kielcach

 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 

744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z 

opracowaniem dokumentacji projektowej i 

wykupem gruntów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 67 705,35/0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat” w gminie Mirzec, w powiecie starachowickim, w województwie świętokrzyskim od km ok 19+620 w miejscowości Osiny Majorat do km 20+270 tj. w miejscowości Osiny. Długość 

chodnika 650 m; Szerokość chodnika: 1,5 m – w miarę możliwości poza rowem, 2,0 m – przy jezdni, droga klasy G, kategoria ruchu KR3.
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Wojewódzkich w Kielcach

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy 

Kielc" 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 255 820,00/0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej dla budowy  wschodniej obwodnicy Kielc - po nowym śladzie w ciągu DW 763.  Droga klasy GP, spełniająca warunki techniczne dla klasy S, przekrój - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m. Długość odcinka 

zależnie od przyjętego wariantu (ok. 18 km).
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice 

i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 3 105 750,00/0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Obwodnica m. Radkowice i m. Brzeziny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 763. Długość łączna odcinka: 11 km. Klasa drogi – GP. Kategoria ruchu – KR6. Szerokość jezdni – 7,00m (2x3,5m). Szerokość bitumicznej opaski bezpieczeństwa – 2 x 0,5 m.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie koncepcji programowo-

przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej budowy obwodnicy m. 

Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na 

terenie gminy Busko-Zdrój  

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 98 400,00/0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Obwodnica miejscowości Olganów i Dobrowoda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973. Początek  na DW 973 w km ok. 9+400. Koniec planowanej obwodnicy określono na DW973 w km ok. 12+800. Droga klasy G, kategoria ruchu KR 4; szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5m) + 

opaska bitumiczna 2x0,5 m.
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Wojewódzkich w Kielcach

Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap 

budowy obwodnicy STASZOWA na długości 

1,5km 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 142 680.00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa obwodnicy m. Staszów po nowym śladzie, początek w km 4+870 etapu I, koniec opracowania  na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 757, w km 6+269,93 (33+636,3 km DW 757). Klasa drogi: G Kategoria ruchu: KR 4, Szerokość jezdni podstawowa: 7,0m 

(2x3,5m), z poszerzeniami na łukach. Szerokość obustronnej opaski bezpieczeństwa: 0,5 m.

48
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia 

- Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 

16+412,00/ 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 713 769,00/0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół – Kolonia – Bodzentyn/ od km ok 11+283,24 do km ok 16+330 do mostu na rzece Psarka/, długość odcinka 5,0 km, droga klasy G, szerokość jezdni - 2 x 3,5 m.
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w 

ciągu DW 749 - I etap (od DW728 do DW749) 

dł. ok. 2,0 km 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 735 294,00/0,00   

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Budowa chodnika przy DW 770 

na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 

(skrzyżowanie w m. Krzyż)” 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 78 680,00/0,00 Pomoc finansowa 2021 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa chodnika o długości ok. 500m w ciągu DW 770 w miejscowości Krzyż.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na 

odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 

7+058) do początku obwodnicy Klimontowa 

(km ok. 14+557) 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 993 360,14/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przedmiotowy przebieg rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 758 rozpoczyna się od granicy Gminy Klimontów w km około 7+058, a kończy się na planowanym włączeniu obwodnicy Klimontowa w km około 14+557.24, całkowita długość odcinka wynosi około 7,5 km. Klasa 

drogi G, KRIV, Szerokości 7,0m + 2x0,5m pobocze bitumiczne.
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Wojewódzkich w Kielcach

Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 

na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z 

opracowaniem dokumentacji projektowej i 

wykupem gruntów   

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 794 241,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Zakres inwestycji: budowa ścieżki rowerowej, chodników, ciągów pieszo-rowerowych z poszerzeniem i wzmocnieniem konstrukcji jezdni i dostosowaniem parametrów geometrycznych do obowiązujących przepisów wraz z rozbudową istniejącej drogi wojewódzkiej nr 750 na 

odcinku: 

- od km ok. 0+000 do km ok. 5+600,00 (około 5,6 km) m. Umer ( biblioteka)

- od km ok. 12+800,00 do km ok.  13+654,92 dodatkowo należy przewidzieć ścieżkę rowerową dookoła ronda  (3 wlot ronda kierunek m. Występa) - Długość odcinka 0,85 km + 0,15 km= 1,0 km

Łączna długość odcinków około 6,6km.

53
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 751 w m. Wzdół Rządowy – 

Góra Św. Barbarywraz z wykupem gruntów" 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 439 401,51/ 0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2021 - 2022

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Zakres inwestycji obejmuje aktualizację projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km ok. 7+681,14 do km ok 11+283,24 relacji Suchedniów – Ostrowiec Św. W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy – Góra Św. 

Barbary nowa trasa przebiegu drogi została dopasowana do rozbudowy dr. woj. nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary istniejącego śladu DW 751. Na przeważającym zakresie inwestycji niweleta drogi zostanie minimalnie podniesiona. Droga klasy G, KRIV, szer. 7,0 

m + obustronna opaska 0,5m.

54
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - 

odcinek od granicy Gminy Staszów do 

skrzyżowania z DW757 w m. Staszów: 

rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 

55+021, dł. ok. 9,1 km 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 380 000,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Inwestycja obejmuje rozbudowę DW 764 do parametrów drogi klasy G, z poszerzeniem pasów ruchu, budowę ścieżek rowerowych, chodników, dodatkowych jezdni, wykonanie odwodnienia, przebudowę skrzyżowań oraz obiektów inżynierskich.

55
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Rozbudowa DW764 na odc. Wólka 

Pokłonna - Raków, dł. ok. 4,0 km 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 756 450,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

W ramach odcinka objętego zakresem zamówienia planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 od końca miejscowości Wólka Pokłonna do wybudowanej obwodnicy m. Raków (tj. od km 33+873 do km 37+950 DW764) o długości 4,08km. Drogę dostosowano do 

parametrów klasy G. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 7,0m z poboczem bitumicznym 0,5m oraz poboczem gruntowym 1,25m. 
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Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Rozbudowa DW764 na odc. Raków-

Chańcza, dł. ok. 5,5 km 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 880 250,01/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2024

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa DW 764 na odcinku od obwodnicy Rakowa do granicy gminy Raków (tj. od km ok. 40+840 do km ok. 46+050) po istniejącym śladzie wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatowa nr 0351T w km ok. 43+982 w m. Chańcza i 

wykonaniu łącznika drogi powiatowej nr 0315T - dł. ok. 5,21 km. Drogę należy dostosować do parametrów klasy G. należy zaprojektować jezdnie o szerokości 7,0 m z poboczem bitumicznym 0,5 m oraz poboczem gruntowym 1,25m. 
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Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Budowa obwodnicy m. Ociesęki w 

ciągu DW764" 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 456 000,00/ 0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy m. Ociesęki: od granicy gminy Raków, tj. od km 27+237 DW764 do m. Wólka Pokłonna w km ok. 33+873 DW 764 po stronie północnej - dł. ok. 7,38km. Drogę należy zaprojektować o parametrach klasy G, jezdni o szerokości 

7,0 m z poboczem bitumicznym (opaską) o szerokości 0,5 m oraz poboczem gruntowym o szerokości 1,25m.

58
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: "Budowa obwodnicy Nowej Słupi, 

dł. ok. 3,0 km" 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 148 000,00/0,00 

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2024

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy m. Nowa Słupia w ciągu DW 751  : Początek planowanej inwestycji określono na drodze wojewódzkiej nr 751 w KM około 28+900, a koniec obwodnicy określono w KM około 31+700. Droga klasy G.

59
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, 

szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowanie m. 

Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. 

Mirocice), dł. 7,95 km" 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 342 677,00/0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przedmiotem zamówienia jest projekt  budowy ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, o szerokości min. 3,0 m. Odcinek od km 18+750 (skrzyżowanie m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice). Długość odcinka około 7,95 km.

60
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: Budowa ronda przy drodze 

wojewódzkiej Nr 756 w m. Chybice 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 50 000,00 /0,00  Pomoc finansowa 2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Opracowanie obejmuje budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 (w km 10+644) na skrzyżowaniu DW nr 756 z drogą powiatową nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka w m. Chybice. Droga klasy G.

61
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.:Budowa ronda przy drodze 

wojewódzkiej Nr 756 w m. Rzepin Drugi 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 50 000,00/ 0,00  Pomoc finansowa 2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Opracowanie obejmuje budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 (w km 3+401) na skrzyżowaniu DW nr 756 z drogą powiatową nr 0612T Rzepin - Dąbrowa. Droga klasy G.

62
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.:Rozbudowa DW795 na odcinku 

miejscowości Psary 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 90 000,00/0,00  Pomoc finansowa 2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przedmiotem zamówienia jest projekt  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku od km ok 4+400 do km 4+960 w miejscowości Psary. Długość odcinka 560 m. Droga klasy G, KR4, szer. 2x3,5 m, opaska bitumiczna 2x0,5,m , pobocza min. 1,25 m.

63
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze 

wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów  

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 80 000,00/0,00  Pomoc finansowa 2021 - 2023

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz 

parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Rosiejów na odcinkach:

- odcinek I od km 61+942 do km 62+417 strona lewa (od początku zabudowań do skrzyżowania z drogą gminną) – długość odcinka 0,475 km;

- odcinek II od km 62+521 do km 62+633 strona prawa – długość odcinka 0,112 km;

- odcinek III od km 62+633 do km 62+741 strona lewa i prawa – długość odcinka 0,108 km;

- odcinek IV od km 62+741 dom km 63+017 strona prawa – długość odcinka. 0,276 km.

64
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na 

odcinku Chrusty - Lekomin w km 11+300 do 

km 12+900 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 3 064 362,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego 
2019/2021 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek o długości 1,6 km. Zadanie zakończone i rozliczone. Trwa etap wykupu gruntów. 

65
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 742 w miejscowościach : Kluczewsko, 

Brzeście, i Stanowiska 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 576 559,00/ 473 842,93

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2019 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonano chodnik w Kluczewsku i Brześciu. Długość budowy chodnika Kluczewsko - 785 mb, Brzeście - 313 mb. Realizowany jest chodnik w Stanowiskach  - 1170 mb.

66
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 

74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 90 838 470,00 / 0,00

Budżet państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2019 - 2023 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka drogi - 14,05 km.

67
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 

74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka 

DW 759 od DW 777 do granicy województwa - 

etap I 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 48 299 078,00/ 0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2019 - 2023 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka 5,0 km , długość budowy nowego odcinka 2,5 km.

68
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w 

Kielcach, ul. Jagiellońska 72 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 361 471,00/0,00

Budżet państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2019 - 2022 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 wraz z drogami wewnętrznymi oraz przebudowa infrastruktury podziemnej.

69
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 

polegająca na budowie ciągu pieszo-

rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa 

Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 7 500 000,00/0,00

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka drogi - 3,8 km.

70
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na 

terenie gminy Dwikozy 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 850 000,00/846 671,99

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,23 km.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

71
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 

744 na odcinku Osiny - Majorat wraz z 

opracowaniem  dokumentacji projektowej i 

wykupem gruntów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 608 745,00/ 608 745,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość odcinka 0,65 km.

72
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu 

DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 

40+902,00 do km 41+900,00) 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 6 750  000,00 / 0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2023 Poprawa bezpieczeństwa. Długość odcinka 0,99 km.

73
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 

742 w miejscowości Oksa 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 213 892,00/ 213 432,43

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość odcinka 0,29 km.

74
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie 

chodnika w m. Chełmce gm. Strawczyn 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 764 897,00 /632 694,18

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka 0,58 km.

75
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na 

odcinku Mostki - Kolonia Bogoria 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 5 850 000,00/5 379 268,89

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 2,7 km.

76
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na 

odcinku Wiślica - Szczerbaków 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 5 816 549,00/ 5 640 591,08

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 3,4 km.

77
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km 

od 52+700 do 53+400 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 174 238/2 174 237,31

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,7 km.

78
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. 

Tychów Stary – Starachowice wraz z budową 

obwodnicy m. Starachowice /Budowa 

przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z 

drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy 

Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 

na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 132 650 000,00/0,00

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2021 - 2023 Poprawa bezpieczeństwa. Długość  budowanego odcinka 3,14 km.

79
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy 

DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z 

połączeniem do istniejącego ciągu pieszego

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 88 000,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Budowa kładki dla pieszych  w km 13+786.

80
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 761 od km 

8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. 

Piekoszów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 975 722,00/2 015 553,75

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość  przebudowanego odcinka 0,57 km.

81
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 

Suchedniów - Ostrowiec Św. na terenie Gminy 

Suchedniów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 0,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka 6,5 km.

82
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów 

Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na 

skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 285 360,00/285 360,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,1 km.

83
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy 

Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z 

drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza 

oraz drogą powiatową ulica Zagórska na terenie 

Gminy Suchedniów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 150 000,00/1 150 000,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowy odcinka 0,12 km.

84
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na 

odcinku Sielec - Grzybów w km 42+400 do km 

43+100 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 447 547,00/1 447 546,90

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,7 km.

85
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. 

Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego 

pobocza 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 125 186,00/125 185,10

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,4 km.

86
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz 

z dojazdami w ciągu DW 728 w km 79+630 - 

80+100 i 83+780 - 84+000 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 12 632 832,00/2 286 094,95

Budżet państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka 0,69 km.

87
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez 

budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 

Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we 

Włoszczowie 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 925 053,00/ 507 131,48

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,2 km.

88
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w 

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z 

połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 

785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu 

DW 742/ 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 43 000 000,00/0,00

Budżet państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021 - 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Długość budowanego odcinka 4,054 km.

89
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w 

ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną 

obwodnicą DK73 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 59 048 575,00/0,00

Budżet państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021 - 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Długość budowanego odcinka 2,6 km.

90
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa DW 723 od budowanego węzła w 

ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w 

m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 112 550 004,00/0,00

Budżet państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021 - 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Długość budowanego odcinka 1,35 km.

91
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 

748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. 

Barytowej w m. Strawczynek 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 200 000,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,7km.
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92
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z 

drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. 

Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z 

wykupem gruntów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 3 000 000,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,33km.

93
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na 

drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku 

Małogoszcz - Jędrzejów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 596 927,00/2 115 110,04

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 1,082 km.

94
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi woj. 754 na odcinku od km 

0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z 

rozbudową mostu na rzece Kamiennej 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Rządowy Fundusz Polski Ład 92 068 942,00/0,00

Budżet państwa/ budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021 - 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 1,912 km.

95
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. 

Sandomierska w Klimontowie 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 800 000,00/1 311 456 ,89

Budżet państwa/ budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,93 km.

96
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 

728 wraz z dojazdami w m. Plenna 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 6 230 000,00/5 548 755,45

Budżet państwa/ budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,90 km.

97
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach
Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 415 000,00/1 347 327,12

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,69 km.

98
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na 

drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku 

Małogoszcz - Jędrzejów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 0,00/0,00

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Przeniesione na zadanie wieloletnie (1c298).

99
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na 

odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do 

km 4+425 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 1 350 000,00/1 058 576,88

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,53 km.

100
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin – 

granica woj. – Etap II Psary-granica 

województwa 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 3 270 000,00/3 266 530,15

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 2,07 km.

101
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. 

Sandomierska w Klimontowie 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 0,00/0,00

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Przeniesione na zadanie wieloletnie (1c310).

102
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z 

drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. 

Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z 

wykupem gruntów 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 0,00/0,00

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Przeniesione na zadanie wieloletnie (1c296).

103
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodnika przy DW 764 w 

miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 

30+765 do km 32+400 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 2 300 000,00/2 288 137,45

Pomoc finansowa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego 

2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 1,635 km.

104
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 

polegająca na budowie chodnika przy DW 776 

na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 

w miejscowości Krzyż 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 106 958,00/106 957,85

Budżet województwa 

świętokrzyskiego 
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,1 km.

105
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 

748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. 

Barytowej w m. Strawczynek

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
Nie dotyczy 0,00/0,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego 
2021 r. Poprawa bezpieczeństwa. Przeniesione na zadanie wieloletnie (1c296).

106
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej nr 748 na odcinku w 

miejscowości Strawczyn, w tym na terenach 

poprzemysłowych 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 6. Rozwój miast, 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

1 036 580,00/0,00

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2019 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowa peronu zatoki autobusowej w km 1+195, zagospodarowanie terenu w rejonie punktu turystycznego w km 1+931,3 - 2+122,5, Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z DP 0492T.

107
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku 

DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 6. Rozwój miast, 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

3 763 598,00/ 120 515,00

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2020 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 0,87 km.

108
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 

w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do 

km 121+808 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 6. Rozwój miast, 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

111 690,00/ 0,00

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2018 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość odcinka na którym została przeprowadzona inwestycja: 0,07 km.

109
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę 

wyniesionych przejść dla pieszych na terenie 

gminy Zagnańsk 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 6. Rozwój miast, 

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

315 866,00/315 864,00

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2020 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość odcinka na którym została przeprowadzona inwestycja: 0,05 km.

110
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa obwodnicy  m. Jędrzejów od DK 78 do 

DW 768 w km. ok. 2+500 wraz z rozbudową 

drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 2+500 do 

ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) w 

systemie zaprojektuj i zbuduj 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

31 529 243,00/ 157 923 ,50

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2018 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości około 3,5 km oraz budowa nowego odcinka długości około 2,5 km.

111
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km 

ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 

66+152.48) wraz z budową obwodnicy m. 

Kazimierza Wielka oraz budową obwodu 

drogowego w systemie zaprojektuj i zbuduj 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

66 955 549,00/ 28 691 493,76

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2018 - 2022 Poprawa bezpieczeństwa. Wybudowany odcinek długości około 4,2 km. 

112
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach
Budowa obwodnicy Pińczowa 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

52 580 158,00/ 733 190,94

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2017 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka ok. 3,8 km, długość  budowy nowego odcinka - 4,7 km.
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113
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z 

dojazdami 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

29 021 514,00/ 2 859 936,26

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2018 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość obiektu ok. 860 mb, długość dojazdu po stronie świętokrzyskiej ok. 300 mb.

114
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach
Etap I obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

61 389 584,00/ 6 300 147,89

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2017 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego i wybudowanego odcinka - 7,42 km.

115
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. 

Łopuszno - DK 75 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

84 170 599,00/ 7 755 799,06

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2017 - 2021 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka - 15,96 km.

116
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – 

Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec 

Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na 

terenie Gminy Suchedniów/  

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

42 946 902,00/1 201,34

Budżet UE/budżet państwa/ 

budżet województwa 

świętokrzyskiego

2018 - 2023 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka - 6,53 km.

117
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – 

granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 

7+058 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 5. Nowoczesna 

komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa

21 256 184,00/ 3 105,00

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2018 - 2023 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka - 3,42 km.

118
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Zasady korzystania z platformy Legimi Edukacja bezpłatne 7 stycznia 2021 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie on-line dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.

119
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
System biblioteczny MAK+ Edukacja bezpłatne 12 stycznia 2021 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Dwa szkolenia on-line dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, dla grupy zaawansowanej i początkującej.

120
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Jak napisać ciekawą recenzję?Prowadzenie 

Jarosław Czechowicz
Edukacja

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 000,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
5 marca 2021

Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów 

Książki.
Szkolenie on-line dla moderatorów DKK.

121
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

XXIX Tydzień Kultury Języka Polskiego pod 

hasłem Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę 

do współczesnej kultury . "Po co nam now 

słowa". Wykład dr hab. Katarzyny Kłosińskiej

Edukacja 1 765,00 dotacja podmiotowa 17 marca 2021 Promocja języka polskiego wśród młodzieży. Wykład on-line organizowany w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego.

122
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

XXIX Tydzień Kultury Języka pod hasłem 

Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do 

współczesnej kultury . "Kultura młodzieżowa w 

PRL - jak ją pamiętamy". Wykład dr hab. 

Mirosława Pęczaka

Edukacja 1 400,00 dotacja podmiotowa 18 marca 2021 Promocja języka polskiego wśród młodzieży. Wykład on-line organizowany w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego.

123
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Dyskusja w sieci - jak zorganizować spotkanie 

DKK w Internecie?
Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

24 marca 2021
Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów 

Książki.
Szkolenie on-line dla moderatorów DKK.

124
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Seminarium dla bibliotekarzy województwa 

świętokrzyskiego.
Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

30 marca 2021 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Seminarium on-line dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.

125
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Grafika dla niegrafików: jak zostać grafikiem 

korzystając z darmowych narzędzi on-line? 

Prowadzenie: Tomasz Kasperczyk.

Edukacja
Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 500,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
24-25 czerwca 2021

Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów 

Książki.
Szkolenie on-line dla moderatorów DKK.

126
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Przyczyny i czynniki ryzyka udaru mózgu 

(webinarium)
Edukacja bezpłatne 28 czerwca 2021 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Webinarium w ramach projektu Pomyśl o mózgu - projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

127
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Wakacyjne spotkania z książką (10) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

lipiec-sierpień 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Wakacyjne zajęcia dla dzieci realizowane w oparciu o teksty literackie dla dzieci, przy pomocy teatrzyku Kamishibai.

128
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Język polski: jeden, czy wiele? - wykład prof. 

Katarzyny Kłosińskiej w ramach cyklu 

Fascynujące opowieści o gwarze 

świętokrzyskiej 

Edukacja

Zadanie "Gwara świętokrzyska - ocalmy 

ją od zapomnienia" realizowane w 

ramach programu dotacyjnego 

"EtnoPolska"

1 400,00
Narodowe Centrum Kultury, 

dotacja podmiotowa
2 września 2021 Promocja języka polskiego wśród młodzieży. Wykład dla młodzieży zorganizowany w ramach cyklu spotkań Fascynujące opowieści o gwarze świętokrzyskiej.

129
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

O ludowym leczeniu, czyli uwagi o 

etnomedycynie (nie tylko świetokrzyskiej) - 

wykład prof. Marzeny Marczewskiej w ramach 

cyklu Fascynujące opowieści o gwarze 

świętokrzyskiej

Edukacja

Zadanie "Gwara świętokrzyska - ocalmy 

ją od zapomnienia" realizowane w 

ramach programu dotacyjnego 

"EtnoPolska"

1 400,00
Narodowe Centrum Kultury, 

dotacja podmiotowa
14 września 2021 Promocja języka polskiego wśród młodzieży. Wykład dla młodzieży zorganizowany w ramach cyklu spotkań Fascynujące opowieści o gwarze świętokrzyskiej.

130
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Seminarium dla moderatorów Dyskusyjnych 

Klubów Książki. Literackie opowieści o 

polskiej prowincji - dr Anna Marchewka 

(wykład), Polska prowincja oczami reportera  - 

Filip Springer (wykład)

Edukacja
Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
3 900,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
15 września 2021

Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów 

Książki.
Spotkanie dla moderatorów DKK.

131
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Fafuły, pazibrody, tatarczuchy… XIX-wieczne 

nazwy kulinariów z terenu Kielecczyzny - 

wykład prof. Stanisława Cygana w ramach 

cyklu Fascynujące opowieści o gwarze 

świętokrzyskiej

Edukacja

Zadanie "Gwara świętokrzyska - ocalmy 

ją od zapomnienia" realizowane w 

ramach programu dotacyjnego 

"EtnoPolska"

1 400,00
Narodowe Centrum Kultury, 

dotacja podmiotowa
16 września 2021 Promocja języka polskiego wśród młodzieży. Wykład dla młodzieży zorganizowany w ramach cyklu spotkań Fascynujące opowieści o gwarze świętokrzyskiej.

132
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Rok obrzędowy w kulturze ludowej - wykład dr 

Alicji Trukszyn w ramach cyklu Fascynujące 

opowieści o gwarze świętokrzyskiej

Edukacja

Zadanie "Gwara świętokrzyska - ocalmy 

ją od zapomnienia" realizowane w 

ramach programu dotacyjnego 

"EtnoPolska"

1 400,00
Narodowe Centrum Kultury, 

dotacja organizatora WBP
20 września 2021 Promocja języka polskiego wśród młodzieży. Wykład dla młodzieży zorganizowany w ramach cyklu spotkań Fascynujące opowieści o gwarze świętokrzyskiej.

133
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Czy Norwid pisał dla nas współczesnych - 

wykład prof. Zbigniewa Trzaskowskiego
Edukacja 1 400,00 dotacja podmiotowa 24 września 2021

Promocja biblioteki i upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Cypriana 

Kamila Norwida, patrona Roku 2021.
Wykład dla młodzieży.

134
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Gwara świętokrzyska - moja mowa - wykład 

Stanisławy Młynarskiej w ramach cyklu 

Fascynujące opowieści o gwarze 

świętokrzyskiej

Edukacja

Zadanie "Gwara świętokrzyska - ocalmy 

ją od zapomnienia" realizowane w 

ramach programu dotacyjnego 

"EtnoPolska"

1 000,00
Narodowe Centrum Kultury, 

dotacja podmiotowa
27 września 2021 Promocja języka polskiego wśród młodzieży. Wykład dla młodzieży zorganizowany w ramach cyklu spotkań Fascynujące opowieści o gwarze świętokrzyskiej.

135
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Światy Lema - warsztaty komiksowe dla 

młodzieży, prowadzenie Daniel Odija, Wojciech 

Stefaniec

Edukacja 4 100,00 dotacja podmiotowa 29 września 2021

Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród młodzieży. 

Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, patrona 

Roku 2021.

Warsztaty komiksowe dla młodzieży, zorganizowane w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

136
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Kajetan Jaworski i lwowskie środowisko 

weteranów 1863 roku - Lidia Michalska-Bracha 

(wykład). Podróż do Kresowej Atlantydy - prof. 

Stanisław Nicieja (wykład)

Edukacja bezpłatne 1 października 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Wykłady dla młodzieży i dorosłych z okazji obchodów Dni Lwowa w Kielcach.

137
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Czytam sobie w biblitece Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

1 października 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki Zajęcia dla najmłodszych.

138
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Weekend seniora z kulturą - warsztaty 

komputerowe
Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2 października 2021
Promocja biblioteki, rozwijanie umiejętności obsługi komputera 

wśród seniorów.
Bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów.

139
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wywczasy i leczenie sanatoryjne na Kresach w 

okresie międzywojennym - Tomasz Kuba 

Kozłowski (wykład)

Edukacja bezpłatne 4 października 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Wykład dla młodzieży i dorosłych z okazji obchodów Dni Lwowa w Kielcach.

140
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Książka na warsztat! Pomysłowe warsztaty 

artystyczno-edukacyjne
Edukacja 1 800,00 dotacja podmiotowa 13 października 2021 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.

141
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Chmura - Twoje centrum dowodzenia Edukacja 1 600,00 dotacja podmiotowa 21-22 października 2021 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie on-line dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.

142
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Ile kropek ma biedronka? Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

22 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie edukacyjne z elementami zabawy z ksiażką dla najmłodszych czytelników. 

143
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Warsztaty papiernicze - Papier ręcznie 

czerpany
Edukacja 1 300,00 dotacja podmiotowa 4 listopada 2021 Promocja czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Warsztaty papiernicze dla uczniów szłół podstawowych.

144
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Tajemnice świętokrzyskich jaskiń. Z Raju do 

Piekła
Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

4 listopada 2021 Promocja zbiorów regionalnych biblioteki wśród najmłodszych. Zajęcia dla dzieci na temat Jaskini Raj.

145
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Lem jako futurolog, który nie znosił futurologii - 

wykład Wojciecha Orlińskiego
Edukacja 1 500,00 dotacja podmiotowa 10 listopada 2021

Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. 

Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, patrona 

Roku 2021.

Wykład dla młodzieży, zorganizowany w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

146
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
O faktach, opiniach i weryfikowaniu informacji Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

14 listopada 2021 Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród młodzieży. Warsztaty dla młodzieży na temat dezinformacji, zjawiskach clickbaitów, odróżnianiu faktów od opinii. 

147
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Cztery strony bajek - lekcja afrykańska Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

18 listopada 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Zajęcia dla dzieci przybliżające kulturę afrykańską.

148
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Kreatywwwne pisanie, czyli jak tworzyć 

ciekawe i angażujące treści do Internetu
Edukacja

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 600,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
23 listopada 2021

Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów 

Książki.
Szkolenie on-line dla moderatorów DKK.

149
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Ebooki, audiobooki … starodruki, jak to z 

książką było?
Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

25 listopada 2021 Promocja zbiorów zabytkowych biblioteki. Zajęcia z elementami prezentacji zbiorów zabytkowych biblioteki. 

150
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Szkoła magii Harrego Pottera Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

25 listopada 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Zajęcia uczniów szkoły podstawowej.

151
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Mikołajkowe spotkanie komputerowe dla 

seniorów
Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

6 grudnia 2021
Promocja biblioteki, rozwijanie umiejętności obsługi komputera 

wśród seniorów.
Bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów.

152
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

O najważniejszych założeniach kierunku 

interwencji 1.2 - Andrzej Dąbrowski, Alma i 

Primo  - prezentacja programu (moduł 

udostępniania,moduł opracowania, moduł 

bibliografii regionalnej, sprawy techniczne)

Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

10 grudnia 2021 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie on-line dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.

153
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Cztery strony bajek - lekcja ukraińska Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

16 grudnia 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Zajęcia dla dzieci przybliżające kulturę ukraińską.

154
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Kodowanie w bibliotece Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Edukacja z zakresu programowania. Interaktywne warsztaty z kodowania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, realizowane w oparciu o roboty Dash i Dot oraz dedykowane im aplikacje.

155
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Mój trop prowadzi do Mediateki (7) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Biblioteczna gra w podchody, w której dzieci podążając tropem rozmieszczonych na terenie biblioteki wskazówek, odkrywają różne działy biblioteki, uczą się korzystać z katalogu. 

156
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Jestem wyjątkowy (4) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Zajęcia z elementami biblioterapii dla przedszkolaków, ucznió klas I-VI oraz ze szkół o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

157
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Moja wyobraźnia nie zna granic (4) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Interaktywna zabawa z książką dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

158
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Klasyka dla smyka (4) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Zabawa słowem dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat.

159
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Kłębek uczuć (5) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Zabawa w odkrywanie emocji dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

160
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Smyk w krainie książek (4) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Zajęcia dla rodziców i dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

161
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Gry planszowe stare i nowe (2) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja zbiorów biboteki wśród najmłodszych. Edukacyjne zajęcia dla przedszkolaków prezentujące zbiory specjalne biblioteki.

162
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie z bajką (5) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków.

163
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Lekcje biblioteczne (19) Edukacja

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r.
Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród osób w różnym 

wieku.
Lekcje przysposobienia bibliotecznego, zapoznanie z przestrzenią, zasobami i funkcjonowaniem biblioteki.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla 

młodych” na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego 

o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, 

wzmacniających postawy społeczne i 

obywatelskie młodzieży z regionu 

świętokrzyskiego w 2021 rroku

Edukacja

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

59 640,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Realizacja  zadań przyczynia się do zwiększenia zaangażowania 

młodzieży w aktywność społeczną i obywatelską na terenie 

województwa świętokrzyskiego oraz podniesienia ich umiejętności 

społecznych, rozumianych jako umiejętność pracy w grupie, 

zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych 

środowiskach, umiejętność budowania zaufania, zdolność do 

empatii, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia 

różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolność do 

uczestnictwa  w procesach podejmowania decyzji.

Zadania w ramach konkursu podzielono na 3 grupy:  Zadanie 1: wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej, Zadanie 2: podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz 

tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym;  Zadanie 3: podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży. W  ramach konkursu podpisano 12 

umów.                            
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania w 2021 roku 

Edukacja

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

93 745,64
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Konkurs służy aktywizowaniu organizacji pozarządowych 

działających w obszarze edukacji. Zadania realizowane przez 

podmioty spoza sektora finansów publicznych są uzupełnieniem 

oferty edukacyjnej.

 Zadania w ramach konkursu podzielono na 2 grupy: Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji 

edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza: podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej, wydawanie 

niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych), książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.  Zadanie nr 2  – Organizowanie lub 

uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i 

młodzieży). W ramach konkursu podpisano 28 umów (2 umowy podpisano w trybie pozakonkursowym).

166

Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

 Konkurs Talenty Świętokrzyskie Edukacja

„Świętokrzyski Program Wspierania 

Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów 

Talenty Świętokrzyskie” 

55 500,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Promocja edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu 

województwa świętokrzyskiego mających wybitne osiągnięcia 

edukacyjne, naukowe lub artystyczne poprzez przyznawanie 

nagród Talenty Świętokrzyskie w ramach "Świętokrzyskiego 

Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów 

Talenty Świętokrzyskie" oraz stypendiów dla studentów w ramach 

"Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie".

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od 2000 roku aktywnie wspiera wybitnie uzdolnione pod względem edukacyjnym, naukowym i artystycznym dzieci i młodzież, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez 

finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych i artystycznych młodych ludzi,  przyczynia się do ich rozwoju własnego i umocnienia pozycji młodych ludzi w regionie. W 2021 roku w ramach "Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych 

Uczniów Talenty Świętokrzyskie" zostało przyznanych 14 nagród dla uczniów i 3 stypendia dla studentów w ramach "Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskiego".  
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Świętokrzyski program stypendialny Edukacja

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Rozwój 

edukacji aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego do uczniów 

szkół ponadpodstawowych.

1 032 000,00

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa (wkład 

własny)

1.09.2020- 31.08.2021

Celem projektu było umożliwienie rozwoju edukacyjnego 

uzdolnionych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

materialnej, kształcących się  w ogólnodostępnych liceach 

ogólnokształcących prowadzących kształcenie ogólne oraz 

kształcenie specjalne (z wyłączeniem szkół policealnych oraz 

słuchaczy szkół dla dorosłych), którzy osiągnęli wysokie wyniki w 

nauce w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających 

się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, tj. w zakresie 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków 

obcych. 

Stypendyści otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 3 800,00 PLN z przeznaczeniem głównie na zakup pomocy edukacyjnych (literatura fachowa, laptop, komputer, oprogramowanie itp.), zakup usług edukacyjnych (kursy, szkolenia) lub pokrycie wydatków 

związanych z dojazdem do miejsca nauki lub np. z dostępem do Internetu. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymało 200 uczniów.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Świętokrzyski program stypendialny dla 

uczniów szkół zawodowych
Edukacja

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego oraz 

kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 

8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół 

kształcenia zawodowego.

1 290 000,00

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa (wkład 

własny)

1.09.2020- 31.08.2021

Celem projektu było umożliwienie rozwoju edukacyjnego 

uzdolnionych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

materialnej lub trudnej sytuacji życiowej bądź rodzinnej, 

kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych 

prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 

policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągnęli wysokie 

wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów 

zawodowych, ICT oraz języków obcych.

Stypendyści otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 3 800,00 PLN z przeznaczeniem głównie na zakup pomocy edukacyjnych (literatura fachowa, laptop, komputer, oprogramowanie itp.), zakup usług edukacyjnych (kursy, szkolenia) lub pokrycie wydatków 

związanych z dojazdem do miejsca nauki lub np. z dostępem do Internetu. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymało 250 uczniów.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Stypendia Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego dla studiujących na 

świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób 

polskiego pochodzenia ze Wschodu

Edukacja 86 500,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
1.10.2020 - 30.06.2021

Celem tych działań jest udzielenie dodatkowego wsparcia dla 

młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w 

tym repatriantów, m.in. z następujących krajów: Armenii, 

Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, 

Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, 

Uzbekistanu, w ich zamiarze podjęcia, kontynuowania lub 

ukończenia jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów 

stacjonarnych I, II lub III stopnia realizowanych na świętokrzyskich 

publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych. Intencją 

inicjatorów udzielania tej formy wsparcia jest też wzmocnienie 

świętokrzyskich szkół wyższych poprzez pomoc w otwarciu się na 

nowe możliwości związane z rekrutacją na studia osób zza naszej 

wschodniej granicy. Stypendia przyznawane są na podstawie 

„Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób 

polskiego pochodzenia ze Wschodu”, stanowiących załącznik do 

uchwały nr VI/126/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 marca 2015 roku. 

 Komisja stypendialna  wytypowała 40 kandydatów do stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w formie uchwały. Stypendium w kwocie 250,00 PLN miesięcznie 

przyznane zostało na okres od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. lub od 1 października 2020 roku do 28 lutego 2021 roku (w zależności od czasu trwania studiów). Stypendyści  pochodzą z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej Edukacja

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu 

oświaty

168 030,00 Budżet UE/budżet państwa 1.02.2021-30.11.2021

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez 

kadrę Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach nauczycielom i nauczycielkom prowadzącym zdalną 

edukację w przedszkolach i szkołach województwa 

świętokrzyskiego.

Przedsięwzięcie grantowe „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej" realizowane było w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w 

prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała trzyetapowo: I etap - szkolenie Lidera , II etap - szkolenie kadry Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, III etap - 

szkolenie nauczycieli ze szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego. Szkolenie Lidera i kadry ŚCDN (ogółem 15 osób) obejmowało 53 godziny dydaktyczne, szkolenia realizowane były w formie e-learningowej. Tematyka szkoleń obejmowała 12 modułów: 1. 

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania, 3. Metodyka edukacji zdalnej, 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej, 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej, 6. Zintegrowana Platforma 

Edukacyjna, 7. Zoom, 8. Microsoft Teams, 9. Google Meet, 10. Multimedialne zasoby edukacyjne, 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej, 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej. Szkolenia nauczycieli odbywały się w formule blended learningowej (zajęcia 

stacjonarne i zajęcia e-learningowe). Obejmowały 31 lub 33 godziny dydaktyczne szkoleń oraz 14 godzin dydaktycznych wsparcia doradczo-konsultacyjnego. Ogółem wsparciem objęto 191 nauczycieli/nauczycielek (179K, 13M) w 15 grupach szkoleniowych. Uczestnicy 

wybierali zindywidualizowaną ścieżkę szkolenia, wybierając 8 modułów z proponowanych 12. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego 15 osób kadry ŚCDN opracowało przedmiotowe pakiety materiałów dydaktycznych, zwierające charakterystykę, specyfikę edukacji zdalnej oraz scenariusze zdalnych zajęć. Pakiety zostały opracowane z zakresu następujących 

przedmiotów/obszarów z przeznaczeniem do bezpłatnego wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym: edukacja wczesnoszkolna, język polski, język niemiecki, język angielski, fizyka, chemia, geografia, plastyka, matematyka (dwa pakiety), informatyka (dwa 

pakiety), zajęcia z wychowawcą, wychowanie do życia w rodzinie oraz doradztwo zawodowe. Pakiety zostały przekazane do Grantodawcy - Ośrodka Rozwoju Edukacji.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Edukacja 209 682,00

Projekt realizowany w 

ramach programu 

Erasmus+/Sektor 

KA2/Partnerstwa 

Strategiczne

1.09.2019 – 31.08.2022

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego 

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez 

podniesienie umiejętności zawodowych 

nauczycieli/specjalistów/konsultantów w zakresie włączających 

form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania narzędzi ICT.

Projekt Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych stwarza możliwości zbudowania obszaru współpracy różnych instytucji wspierających pracę nauczyciela. Tutaj nauczyciele znajdą wsparcie w postaci metod pracy, narzędzi i dobrych praktyk wypracowanych w krajach 

partnerskich. Uczestnikami są nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Są to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą 

edukacją oraz edukacją włączającą. Cele szczegółowe:

- poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE – wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki

- poznanie innych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów

- zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w krajach partnerskich

Rezultaty miękkie:

- wypracowanie zasad współpracy instytucjonalnej ukierunkowanej na rzecz wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wypracowanie reguł współpracy między organem prowadzącym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówką doskonalenia 

nauczycieli i szkołami, rodzaje i formy wsparcia)

- poszerzenie umiejętności zawodowych i wzrost doświadczenia w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zespołem Aspergera oraz ucznia zdolnego

- przygotowanie szkół zaangażowanych w realizację założeń projektowych do efektywnej realizacji idei edukacji włączającej

- wypracowanie mechanizmów zapewniających osiągnięcia  edukacyjne wszystkim uczniom narażonym na wykluczenie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE

Rezultaty twarde:

- scenariusze  krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych w zakresie SPE ucznia w obszarach wskazanych w projekcie

- poradnik dla nauczycieli, zawierający obudowę merytoryczną z zakresu tworzenia i modyfikacji programów nauczania dla uczniów ze SPE, uwzględniający dobre praktyki, narzędzia i metody wypracowane w krajach partnerskich podczas prac nad międzynarodowym kursem 

e-learningowym

- cyfrowe laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE

- międzynarodowy kurs e-learningowy dotyczący metod i sposobów pracy z uczniami ze SPE, uwzględniający dobre praktyki w poszczególnych krajach partnerskich, ze szczególnym zaakcentowaniem kreatywnego wykorzystania narzędzi ICT.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w 

społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 

15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej

Edukacja

Program Europa dla obywateli. 

Komponent 1 Pamięć o przyszłości 

Europy.

Cały projekt: 73 080,00 Euro; ŚCDN: 13 

196,00 Euro

Działania w ramach projektu 

Europa dla obywateli
1.10.2019 - 31.03.2021

Celem międzynarodowego projektu jest: przyczynianie się do 

zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności, 

pamięci, wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, 

jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, 

refleksji i rozwoju sieci. Projekt przyczynia się do: lepszego 

zrozumienia demokratycznych procesów społecznych 

zachodzących w Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze 

historycznym, jak i współczesnym. Stworzenie ponadnarodowej 

debaty i refleksji na temat działań edukacyjnych i społecznych 

związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w 

społeczeństwach posttotalitarnych, budowania pamięci historycznej, 

promowania dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości 

europejskich, demonstrowania różnych podejść do wspólnych 

wydarzeń historycznych (i ich skutków).

W ramach projektu we współpracy (Polska – Uniwersytet Jagielloński, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Słowacja - Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Włochy – Uniwersytet Degli Studi Dell’Aquila, L’Aquila), którego ŚCDN jest partnerem, obędą się między innymi: 

badania, analiza literatury, wywiady, ankiety, analiza treści podręczników szkolnych, szkolenia  dla kadry, ankieterów, nauczycieli/multiplikatorów, lokalnego środowiska, seminaria doktoranckie, wykłady otwarte, debaty, seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, 

debaty i spotkania otwarte. Opracowane zostaną materiały dydaktyczne, sylabusy  do nowych kursów akademickich, naukowa publikacja końcowa, międzynarodowa gra miejska, międzynarodowa debata akademicka, konferencja finałowa. 

Ważnym elementem projektu jest nawiązanie i rozwijanie współpracy między instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiana doświadczeń. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju 

Powiatu Kieleckiego”
Edukacja

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 

RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo, Działanie 

RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 

RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Wartość projektu: 2 834 102,00 , w tym 

dofinasowanie  2 629 412,00 (dofinansowanie 

ŚCDN: 415 998,95)

Budżet UE/budżet państwa 1.10.2019 - 30.09.2022

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w 

szkołach i w placówkach prowadzonych przez powiat kielecki 

poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności 

uniwersalnych 146 uczniów/ wychowanków Powiatowych 

Zespołów Szkół w: Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie oraz 

Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Podzamczu oraz doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odpowiada za realizację zadania nr 7: „Zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i wychowanków szkół i placówek powiatu kieleckiego” oraz zadania nr 8: „Doskonalenie 

umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli”.

DZIAŁANIA DLA UCZNIÓW:

Działania dla uczniów realizowane przez ŚCDN są skierowane do wszystkich uczniów biorących udział w projekcie (149 uczniów). 

Kurs Sztuka uczenia się 16 godz. - 1 spotkanie wyjazdowe, 11 grup - działanie zakończone w 2020 roku.

Kurs z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego 32 godz. - 2 spotkania wyjazdowe, 9 grup - działanie zakończone w 2021 roku.

Projekt edukacyjny • realizowany przez 45 zespołów uczniowskich (3-4 uczniów) • cel: lepsze przygotowanie uczestników do aktywnego wchodzenia w życie zawodowe poprzez rozwijanie zainteresowań związanych z wybranym zawodem oraz motywowanie uczniów do 

samorozwoju. DZIAŁANIA DLA NAUCZYCIELI:

Kurs Sztuka uczenia się 16 godz. - 1 spotkanie wyjazdowe, 55 nauczycieli - działanie zrealizowane w 2019 roku. 

Kurs z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego 16 godz. 1 spotkanie wyjazdowe, 55 nauczycieli - działanie zrealizowane w 2020 roku. 

Kursy:

Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesny narzędzi ICT, 16 godz. 53 nauczycieli

Motywowanie uczniów do nauki, 16 godz. 22 nauczycieli - zrealizowany w 2021 roku.

Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, 8 godz. 21 nauczycieli - zrealizowany w 2021 roku.

Stres nauczyciela – stres ucznia – sposoby radzenia sobie z problemem, 16 godz. 22 nauczycieli  - zrealizowany w 2021 roku.

174

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt Świętokrzyska Akademia Młodych 

Informatyków. Piąta edycja 2020/2021
Edukacja

Działania statutowe ŚCDN 

w ramach pensum 

dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów. Nagrody w 

konkursie "Z Panem 

Scratchem za pan brat" 

finansowane z budżetu 

województwa 

świętokrzyskiego

wrzesień 2020-czerwiec 

2021

Celami projektu było: 

- Przygotowanie nauczycieli do wykorzystanie narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

- Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa 

świętokrzyskiego. 

W roku 2021 projekt ŚAMI był związany z nauką programowania, jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym. Również w tym roku nasze działania adresowane były do nauczycieli, którzy chcieli podnieść swoje 

kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem projektu były szkoły, które włączając się w jego realizację, aktywnie uczestniczyły w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej 

aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu było propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. 

Konkurs "Z Panem Scratchem za pan brat został" udało się przeprowadzić mimo panującej pandemii i związanych z nią obostrzeń. W etapie wojewódzkim konkursu uczestniczyło 71 uczniów, a jego finał odbył się 7 czerwcu 2021 roku. Ze względu na pandemię COVID-19 nie 

było jednak możliwe przeprowadzenie szkoleń związanych z nauką programowania, ze względu na konieczność prowadzenia tych szkoleń w formie stacjonarnej, co nie było możliwe w tym okresie. Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2020/2021 było wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Priorytety MEN to bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do 

umiejętności pracy zespołowej, w tym również wykorzystania usług dostępnych w chmurze internetowej. W związku z powyższym przeprowadzone zostały dla 10 szkół kompleksowe, czteromodułowe szkolenia związane z wykorzystaniem bezpłatnej usługi Microsoft Office 

365 Education w pracy zdalnej. W szkoleniach uczestniczyli wszyscy nauczyciele z placówek zgłoszonych do projektu (356 osób). W poprzednich edycjach do wdrożenia przystąpiło siedemdziesiąt jeden szkół. Po przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, w 

roku 2021  tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft” otrzymało 10 szkół. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Nauczanie dwujęzyczne” 2021/2022 II 

Świętokrzyski Kongres Dwujęzyczności 
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN 

w ramach pensum 

dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

wrzesień 2021 - czerwiec 

2022 

Celem projektu jest wsparcie metodyczne i prawne dyrektorów 

oraz nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne oraz 

planujących wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w szkołach 

województwa świętokrzyskiego.

Warsztaty w ramach Szkolnych Inkubatorów Dwujęzyczności kierujemy do nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych: przedszkoli i klas I–III, klas IV–VI, klas VII–VIII szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Mają one na celu 

przygotowanie metodyczne nauczycieli do pracy w oddziałach dwujęzycznych i wzbogacenie ich warsztatu pracy. Tematyka szkoleń w roku szkolnym 2021/2022 uwzględnia praktyczne aspekty nauczania dwujęzycznego, m.in.:

•  wprowadzanie i utrwalanie słownictwa danego przedmiotu nauczania;

•  tworzenie prezentacji wykorzystywanych na lekcji z elementami dwujęzyczności;

•  tworzenie testów kompetencji językowych;

•  metodykę projektu na lekcjach dwujęzycznych;

•  flipped classroom, czyli dwujęzyczny model lekcji odwróconej.

Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych są zajęcia e-learningowe prowadzone w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Na platformie e-learningowej udostępniony jest bogaty zasób materiałów metodycznych do przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, scenariusze lekcji 

dwujęzycznych, ciekawe rozwiązania praktyczne.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN 

w ramach pensum 

dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

wrzesień 2021 - grudzień 

2022

Cele projektu:

a) promocja dwujęzyczności poprzez wdrożenie wychowania w 

dwujęzyczności w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na 

terenie województwa świętokrzyskiego;

b) powołanie dwudziestu przedszkoli fokusowych na terenie 

każdego z trzynastu powiatów województwa świętokrzyskiego. 

Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki! to działanie, którego celem jest wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w świętokrzyskich  przedszkolach. Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki! to projekt, do którego może dołączyć każde przedszkole z terenu województwa 

świętokrzyskiego! 

Działania projektowe przewidują powołanie dwudziestu przedszkoli fokusowych/modelowych na terenie każdego z trzynastu powiatów województwa świętokrzyskiego! 

Wyłonione w procesie rekrutacji placówki, otrzymają wsparcie merytoryczne i rzeczowe w postaci:

•  materiałów dla wychowawcy (bez kwalifikacji do nauczania języka angielskiego) w wersji cyfrowej i drukowanej wraz z kompletem pacynek;

• dostęp do materiałów w wersji cyfrowej dla nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego do codziennej, kontekstowej, interaktywnej edukacji językowej wraz z wszelkimi pomocami multimedialnymi, kartami obrazkowymi oraz plakatem w wersji cyfrowej;

• scenariusze interaktywnych codziennych zabaw z dziećmi dla nauczyciela języka angielskiego w wersji tradycyjnej – drukowanej.

Liderami Projektu są:

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

• Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

•  Kuratorium Oświaty w Kielcach.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Teatr Działa!” Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN 

w ramach pensum 

dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

wrzesień 2021 - czerwiec 

2022 

Celem głównym projektu jest wsparcie świętokrzyskich nauczycieli 

w zakresie prowadzenia teatrów szkolnych, dziecięcych i 

młodzieżowych.

Projekt Teatr Działa!  – to artystyczna forma doskonalenia stworzona z myślą o wszystkich nauczycielach kochających teatr, chcących poznać tę sztukę wprost ze sceny teatralnej. 

Opis formy:

Nauczyciele otrzymają w projekcie następujące wsparcie:

1. Merytoryczne:

a. konferencja inaugurująca i promująca Projekt – 18.03.2021 – przybliżenie celów Projektu i jego ogólnych założeń, wystąpienia prelegentów – tematy: „Magiczna siła słowa”, „Nauczyciel w roli instruktora teatralnego”;

b. konferencja „Inspiracje teatralne” – maj/czerwiec 2021; 

c. warsztaty  teatralne w WDK w Kielcach "Nauczyciele na scenie" – cykl 13 spotkań 1 x w tygodniu po 2 godziny od września 2021 roku do listopada 2021 roku, w trakcie których nauczyciele będą poznawać język teatru i proces reżyserski w formie praktycznych prób 

spektaklu;

d. weekendowe warsztaty scenograficzne i kostiumowe oraz sesja zdjęciowa Portrety Wyśnione  – listopad 2021 rok;

e. udział w premierze przygotowanego na warsztatach teatralnych spektaklu „Sny”  inspirowanym twórczością malarską Tadeusza Makowskiego oraz jego omówieniu – grudzień 2021 rok;

f.  konsultacji e-learningowe na platformie  MS Teams, w trakcie których, w miarę potrzeb, nauczyciele otrzymają wsparcie merytoryczne od trenera, dotyczące przygotowywanego przez siebie spektaklu. Konsultacje z trenerem będą odbywać się od stycznia do marca 2022 

roku, tj. 1 x w tygodniu – 3 godziny;

g. konferencja podsumowująca Projekt – maj 2022 rok wręczenie Certyfikatu Świętokrzyskiej Szkoły Teatru.

2. Materialne – każda szkoła zakwalifikowana do Projektu otrzyma wsparcie w postaci zestawu oświetleniowego umożliwiającego realizację działań Szkolnej Grupy Teatralnej.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „STEAM-owa szkoła” Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN 

w ramach pensum 

dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

październik 2021 - maj 

2022

Promowanie edukacji STEAM w szkołach, jako metody kształcenia 

uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, 

sztuki i matematyki. Przygotowanie nauczycieli do realizacji 

steamowych zajęć.

W projekcie uczestniczą dwuosobowe zespoły nauczycieli z 11 szkół. Etapy realizacji projektu: 1) szkolenie przygotowujące nauczycieli  do realizacji w szkole projektów STEAM - 18 godzin dydaktycznych. Szkolenia obejmują część teoretyczną i praktyczną. 2)  

Opracowywanie przez nauczycieli scenariuszy STEAM-owych projektów oraz konsultacje. 3) Realizacja projektów STEAM w szkołach. 4) Spotkanie podsumowujące - prezentacja zrealizowanych w szkołach projektów. W spotkaniu uczestniczą nauczyciele wraz z 

przedstawicielami uczniów realizujących projekt. 5) Opracowanie przez nauczycieli i opublikowanie na stronie ŚCDN przykładów dobrych praktyk.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe Edukacja
Realizacja w ramach umowy z Kuratorium 

Oświaty w Kielcach

Realizacja w ramach umowy 

z Kuratorium Oświaty w 

Kielcach

wrzesień 2021 - czerwiec 

2022 

Pokazanie możliwości przeniesienia doświadczeń wyniesionych po 

zdalnym nauczaniu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w 

prowadzeniu stacjonarnych zajęć z uczniami.

Konkursy skierowane były dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem. Wszystkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa 

świętokrzyskiego składały się z trzech etapów : Etap I – szkolny, Etap II – rejonowy, Etap III – wojewódzki.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Matematyczna Liga Mistrzów dla 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 

nauczycieli matematyki wszystkich etapów 

kształcenia”

Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN 

w ramach pensum 

dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

wrzesień 2021 - czerwiec 

2022 

Celem projektu jest inicjowanie działań służących odkrywaniu i 

rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów 

na wszystkich etapach kształcenia.

Projekt adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki wszystkich etapów kształcenia. Czas trwania projektu: październik 2021 rok - czerwiec 2022 rok. Działania w projekcie

 - Matematyczna Liga Mistrzów – konferencja dla nauczycieli i dyrektorów szkół przystępujących do projektu, 

 - Matematyczna Liga Mistrzów – mecze matematyczne dla uczniów szkół podstawowych;

 - Matematyczna Liga Mistrzów – Świętokrzyska Olimpiada Łamigłówek;

 - Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I–II szkół ponadpodstawowych;

 - Festiwal Matematyczny podsumowujący działania projektowe.

Uczestnicy projektu (nauczyciele) otrzymują wsparcie w zakresie przygotowania merytorycznego nauczycieli szkół podstawowych do rozgrywania meczów matematycznych; przygotowania nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wykorzystania łamigłówek 

matematycznych w celu rozbudzania zainteresowań matematyką; przygotowania uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów klas I–II szkół ponadpodstawowych.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej 

chmurze 2021–2022”
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN 

w ramach pensum 

dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

wrzesień 2021 - czerwiec 

2022 

1.Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i 

rozsądnego korzystania z zasobów Internetu. 

2. Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2022.

3.Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i 

danych osobowych. 

4.Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, 

dyskryminacji i łamania praw człowieka.

5.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

6. Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów 

społecznościowych.

7. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Projekt adresowany jest do wszystkich typów szkół województwa świętokrzyskiego. Czas trwania projektu: 26 października 2021 rok,- 18 maja 2022 rok. Przebieg Projektu:

1.	Zgłoszenia szkół do udziału w Projekcie.

2.	Konferencja inauguracyjna (26.10.2021 rok)

3.	Zajęcia dydaktyczne w szkołach prowadzone przez nauczycieli, policjantów oraz przedstawicieli UM.

4.	Przygotowanie prac konkursowych i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VIII; uczniowie szkół ponadpodstawowych.

5.	Konkurs dla szkół – podejmowanie przez szkoły różnorodnych inicjatyw zgodnych z tematyką Projektu, tj.:

•	Szkolna gry terenowa

•	Konkurs np. fotograficzny lub plastyczny

•	Kampania medialna [spot reklamowy; film; gazetka szkolna – numer specjalny, infografika, plakat]

•	Materiały edukacyjne [gra dydaktyczna dla uczniów, broszura, komiks]

•	Happening [wydarzenie z udziałem społeczności lokalnej]

•	Debata z udziałem osób dorosłych.

•	Kampania na rzecz promocji bezpiecznego korzystania z Internetu prowadzona na stronie www szkoły lub w mediach społecznościowych. 

6. Przesłanie najlepszych prac ze szkół do Organizatora 

7.	Wybór najlepszych prac uczniowskich oraz najlepszych inicjatyw szkolnych przez komisję konkursową.

8.	Konferencja podsumowująca Projekt (18.05.2022 rok).
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

"Uczymy nowocześnie w ZSTM"
Edukacja/

Gospodarka i innowacje

RPSW.08.05.01 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego

1 516 166,40
Środki wspólnotowe/wkład 

własny 
01.04.2021 - 31.03.2023

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Transportowo-Mechatronicznych (ZSTM) w Skarżysku -

Kamiennej w zakresie wpisującym się w rozwój horyzontalnej 

specjalizacji woj. świętokrzyskiego–sektor metalowo - odlewniczy i 

dostosowanie form i metod nauczania do wymagań regionalnego 

pracodawcy, tj. przedsiębiorstwa Zakład Mechaniczno-

Elektromechaniczny „ZAMEL” Andrzej Skorupka przez 

podniesienie kwalifikacji u 50 Uczniów (U) (7K/43M) i 

doskonalenie umiejętności Nauczycieli (N) (4K/3M).

Główne działania: Realizacja wysokiej jakości staży, praktyki zawodowe, doposażenie szkoły, organizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje uczniów i nauczycieli. Efektem będzie wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Transportowo-

Mechatronicznych co przyczyni się do wzrostu kompetencji uczniów/uczennic w kontekście przyszłego zatrudnienia. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane i opisane w indywidualnej diagnozie potrzeb szkoły bariery i potrzeby ZSTM oraz oczekiwania kluczowych 

partnerów kształcenia zawodowego w regionie. Projekt w rezultacie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji 50 uczniów/uczennic i  7 nauczycieli/nauczycielek. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Zawodowcy dla Przemysłu 4.0 wsparcie 

kształcenia zawodowego na potrzeby 

regionalnego przemysłu w obszarze 

horyzontalnej specjalizacji województwa 

świętokrzyskiego zrównoważony rozwój 

energetyczny

Edukacja/

Gospodarka i innowacje

RPSW.08.05.01 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego

1 415 852,40
Środki wspólnotowe/wkład 

własny 
01.01.2020 - 30.06.2022

Wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się 

w rozwój horyzontalnej specjalizacji woj. świętokrzyskiego - 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGTYCZNY i dostosowanie 

form i metod nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy 

Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. w Technikum Mechanicznym w 

Sędziszowie przez podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli 

oraz wypracowanie wysokiej jakości modułowego programu 

nauczania. 

Główne działania:  realizacja kompleksowego programu wsparcia ścieżki kształcenia zawodowego na potrzeby regionalnych przedsiębiorstw w specjalizacji ZRE stanowiący uzupełnienie dotychczasowych działań ZSP z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów i uzupełniająco realizacja działań doskonalących umiejętności nauczycieli poprzez realizację praktyk u przedsiębiorcy oraz kursów i warsztatów służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych w zakresie ZRE. Projekt w 

rezultacie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji m.in 50 uczniów/uczennic (2K/48M) i min. 3 nauczycieli/lek (1K/2M) i wypracowania wysokiej jakości modułowego programu nauczania w oparciu o współpracę: szkoły, przedsiębiorstwa i IOB.
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w 

Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. 

Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój 

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 

oraz zakup wyposażenia TIK

Edukacja/

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020, Europejski Fundusz 

Społeczny/RPSW.08.00.00 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo/, 

RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

436 485,00
Środki wspólnotowe/wkład 

własny 
01.09.2020 -31.08.2022

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i 

kluczowych umiejętności uniwersalnych odpowiadających na 

potrzeby rynku pracy u uczniów ZSP w Samsonowie oraz 

podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z TIK 

nauczycieli kształcenia ogólnego poprzez: rozwój nowoczesnego 

nauczania ogólnego dzięki doposażeniu szkoły w nowoczesny 

sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; kształtowanie i 

rozwijanie kompetencji emocjonalnospołecznych oraz cyfrowych 

uczniów poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

zmniejszenie luk kompetencyjnych uczniów poprzez organizację 

zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu 

kształcenia; wsparcie metodyczne nauczycieli poprzez realizację 

szkoleń w zakresie poszerzenia wiedzy w zakresie TIK i 

doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe.  

Realizacja celu główna. proj. przyczyni się do wzrostu kompetencji 

klucz. i umiejętności TIK uczniów, podniesienie jakości usług 

edukacyjnych realizowanych przez odpowiednio przygotowanych 

nauczycieli, w tym do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, nawiązanie partnerskiej współpracy 

szkoły z innymi podmiotami z otoczenia społ.-gosp.

Wskaźniki produktu:

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] -24 (21K, 3M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] - 24 (21K, 3M)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 253 (127K, 126M)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] – 1

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 229 (106K, 123M).

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w 

Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola 

w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup 

wyposażenia TIK

Edukacja/

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020

Europejski Fundusz 

Społeczny/RPSW.08.00.00 Rozwój 

edukacji i aktywne 

społeczeństwo/RPSW.08.03.00 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej oraz

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego 

i ponadgimnazjalnego

438 800,00
Środki wspólnotowe/wkład 

własny 
01.09.2020 -31.08.2022

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i 

kluczowych umiejętności uniwersalnych odpowiadających na 

potrzeby rynku pracy u 173 uczniów ZSP nr2 w Zagnańsku, w tym 

2 uczniów niepełnosprawnych oraz 89 uczniów z potrzebami 

specjalnymi, oraz podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie 

korzystania z TIK u 25 nauczycieli kształcenia ogólnego poprzez: 

rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego dzięki doposażeniu 

szkoły w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia 

TIK; kształtowanie i rozwijanie kompetencji emocjonalno-

społecznych oraz cyfrowych uczniów poprzez organizację zajęć 

dydaktycznowychowawczych; zmniejszenie luk kompetencyjnych 

uczniów poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

rozwijające kompetencje kluczowe informatyczne i języka obcego 

wyrównujących dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu 

kształcenia; wsparcie metodyczne nauczycieli poprzez realizację 

szkoleń w zakresie poszerzenia wiedzy w zakresie TIK. Realizacja 

celu głównego projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji 

cyfrowych uczniów, podniesienie jakości usług edukacyjnych 

realizowanych przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli, w 

tym do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, nawiązanie partnerskiej współpracy szkoły z innymi 

podmiotami z otoczenia społ.-gosp.

Wskaźniki produktu:

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] - 29 (24 K, 5 M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] - 29 (24 K, 5 M)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 311 (156 K, 155 M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 282 (132 K, 150 M).

186 Kancelaria Sejmiku
Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego
Edukacja Nie dotyczy

z uwagi na jej bezterminowość nie jest 

możliwe przedstawienie wartości całkowitej. 

Koszty związane z funkcjonowaniem MSWŚ 

w 2021 roku wyniosły prawie 18 tys. PLN

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
Bezterminowy

Rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności 

obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększanie zaangażowania 

młodych ludzi w działania Samorządu Województwa, w tym 

kreowanie polityki regionalnej oraz podniesienie ich umiejętności 

społecznych,  dotyczących m.in. pracy w grupie, wyrażania i 

rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także 

zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji. 

Działalność młodzieżowych radnych w tym gremium służyć ma 

także pogłębianiu wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu 

terytorialnego oraz historii i kultury regionu. 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został utworzony w 2018 roku. Obecnie trwa jego druga kadencja. Aktualnie tworzy go grupa 32 aktywnych osób – reprezentantów młodzieżowych rad, przedstawicieli samorządów uczniowskich i studenckich, organizacji 

pozarządowych.  Przewodniczącą MSWŚ jest Veronika Kurdybakha.  W  2021 roku  młodzieżowi radni obradowali na 5 sesjach, podejmując 23 uchwały. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, niektóre posiedzenia odbywały się zdalnie za pomocą 

wideokonferencji. Młodzieżowi radni pracują w 10 komisjach problemowych: kultury i sportu; edukacji; promocji; aktywizacji młodzieży; współpracy zagranicznej; przedsiębiorczości; ochrony środowiska; statutowej; komisji do prac nad Strategią Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+ oraz komisji przygotowawczej.  Gremium to ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Opiniowało projekty uchwał naszego regionalnego parlamentu: m.in.  programy 

stypendialne, stypendia sportowe, czy też  program współpracy z organizacjami pozarządowymi zgłaszając swoje uwagi i sugestie.  Młodzieżowy Sejmik aktywnie włączył się w prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, w ramach konsultacji 

społecznych radni organizowali spotkania w szkołach, na których prezentowali założenia tego dokumentu i dyskutowali na temat przyszłości naszego regionu. Zgłoszone przez młodzież uwagi zostały uwzględnione przy tworzeniu tego dokumentu. MSWŚ  przyjął także 

stanowisko w sprawie ujęcia komponentu doradczego dla młodych przedsiębiorców w ramach projektu "Vouchery na start". Reprezentanci tego gremium zostali powołani do Rady do Spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiej Rady Innowacji oraz zespołu 

ds. opracowania założeń nowego RPOWŚ na lata 2021-2027, uczestniczą także w pracach Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Zaangażowali się w promocję Narodowego Spisu Powszechnego, wzięli także udział w warsztatach dotyczących zasad 

tworzenia dokumentów strategicznych. Młodzieżowy Sejmik aktywnie uczestniczył w konsultacjach projektu zmiany ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa wprowadzającym prawne umocowania funkcjonowania młodzieżowych 

rad gmin, powiatów i młodzieżowych sejmików województw. W tej sprawie młodzieżowi radni zabierali głos m.in. podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw młodzieży, przygotowali także opinię zawierającą propozycje zmian zapisów w projekcie nowelizowanej 

części ustawy. Młodzieżowi radni przyjęli uchwałę w sprawie Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych, swoje propozycje przedsięwzięć istotnych dla aktywizacji świętokrzyskiej młodzieży do końca marca 2022 roku mogą zgłaszać  młodzieżowe rady, organizacje 

pozarządowe, instytucje publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie to zainicjowało prace nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży "Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+".  Powołana przez Młodzieżowy Sejmik 

Komisja Statutowa pracowała nad dostosowaniem Statutu MSWŚ do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o samorządzie województwa obowiązujących od 23 czerwca 2021roku. Prace nad tym dokumentem zakończyły się przyjęciem pozytywnej opinii. 

 Młodzieżowy Sejmik podpisał porozumienia o współpracy z jednostkami Samorządu Województwa: Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Komisja Współpracy Zagranicznej 

wspólnie z Winnicką Radą Studencką realizowała projekt  adresowany do studentów uczelni wyższych województwa świętokrzyskiego, ze względu na stan pandemii, odbywał się online.  We współpracy z Kancelarią Sejmiku,  Młodzieżowy Sejmik zorganizował i przeprowadził 

Konkurs na logo MSWŚ, wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Zwycięski projekt jest znakiem rozpoznawczym Młodzieżowego Sejmiku, wykorzystywanym do celów reklamowych, korespondencyjnych i  promocyjnych. MS był także inicjatorem 

organizacji wspólnie z Kancelarią Sejmiku i Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej, w którym uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Miał on na celu rozbudzenie zainteresowań Ziemią Świętokrzyską, jej historią, 

tradycjami, walorami turystycznymi oraz promowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Z działalnością tego gremium oraz podejmowanymi przez niego inicjatywami zapoznali się uczestnicy międzynarodowego projektu "Cities for YOUTH" realizowanego przez Gminę 

Starachowice w ramach Programu Erasmus+. Młodzi ludzie z Portugali, Grecji, Hiszpanii i Litwy spotkali się z władzami regionu świętokrzyskiego i młodzieżowymi radnymi. Dzięki działalności w tym gremium, młodzi ludzie mogą aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym, 

zachęcając radnych województwa do działania, skłaniając do podejmowania inicjatyw na rzecz młodych mieszkańców regionu. Uczą się również samodzielności, poszerzają horyzonty, poznają nowych ludzi. 
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

zabytkowego obiektu teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach”

Kultura i dziedzictwo narodowe

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

zabytkowego obiektu teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach Działania 

4.4,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego" Osi 4,,Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe"  

0,00 RPOWŚ 15.11.2018-30.04.2023

Powstanie znakomita baza infrastrukturalna do prowadzenia działalności kulturalnej Teatru. Znacznie zwiększy się wykorzystanie potencjału kulturowego Teatru, 

Podniesie się jakość i dostępność oferty kulturalno-edukacyjnej, Zwiększy się atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. Powstanie infrastruktura przyjazna osobom niepełnosprawnym.

Będzie możliwość rozszerzenia oferty gospodarczej (powstanie studio nagrań oraz kawiarnia z zapleczem technologicznym i cateringowym).
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach
Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kultura i dziedzictwo narodowe 450 000,00

Uchwała nr XXVII/373/20 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uchwalenia Budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 2021 

rok z dnia 28 grudnia 2020 r. 

Umowa nr 4/2021/TEATR z 

dnia 21 lipca 2021r.

02.09.2021 -12.10.2021
Organizacja 3 Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu 

Teatralnego.

W ramach Festiwalu zrealizowano pokaz 12 spektakli festiwalowych na scenie Kieleckiego Centrum Kultury i  scenie tymczsowej Teatru, pokaz filmu o Bergmanie we współpracy z Kinem Fenomen, dwa spotkania z twórcami spektakli festiwalowych, odbyły się dwa czytania 

performatywne współczesnych tekstów dramatycznego i zaadaptowanej prozy, prowadzony był Dziennik festiwalowy „Krótka rozmowa z teatrem” przez Tomasza Domagałę na blogu www.domagalasiekultury.pl i udostępnienie w mediach społecznościowych Teatru 2.09 – 

31.10. 

189
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Premiera„Expiria” koncepcja Agnieszka Kryst, 

dramaturgia: Agata Siniarska, kompozycja 

przestrzeni  i reżyseria światła: Agata 

Skwarczyńska, muzyka: Justyna Stasiowska

Kultura i dziedzictwo narodowe 43 997,44

Uchwała nr XXVII/373/20 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uchwalenia Budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 2021 

rok z dnia 28 grudnia 2020 r. 

13 luty 2021 Wystawienie premier.

Prapremiera planowana 16 stycznia, z uwagi na zawieszenie działalności teatrów z udziałem widzów , została udostępniona  w formie nagrania. W dniu 13 lutego za pośrednictwem platformy VOD Nowego Teatru w Warszawie widzowie mogli oglądać prapremierę „Expirii" w 

choreografii i wykonaniu Agnieszki Kryst. Tancerka w intymnym przedstawieniu ukazała „ciało, które eksponuje siebie w ruchu, ciało które ten ruch kocha, które się w tym ruchu smakuje, które przez ten ruch się emancypuje, w swej delikatności emanuje siłą". Spektakl powstał 

jako koprodukcja z Nowym Teatrem oraz Fundacją Art Stations. 

190
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Premiera "Klątwa rodziny Kennedych" Jolanty 

Janiczak,  reżyseria: Wiktor Rubin; scenografia, 

projekcje wideo Łukasz Surowiec, kostiumy: 

Marta Szypulska; reżyseria światła: Jacqueline 

Sobiszewski, muzyka Krzysztof Kaliski, 

asystentka scenografa: Monika Winiarska, 

asystentka reżysera: Dagna Dywicka.

Kultura i dziedzictwo narodowe 206 313,02

Uchwała nr XXVII/373/20 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uchwalenia Budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 2021 

rok z dnia 28 grudnia 2020 r.

27 luty 2021 Wystawienie premiery.
Premiera wystawiona została zgodnie z planem i z udziałem widzów. W spektaklu wystąpił zespół aktorski w składzie: Anna Antoniewicz, Dagna Dywicka, Ewelina Gronowska, Joanna Kasperek, Karolina Staniec, Beata Pszeniczna,  Zuzanna Wierzbińska, Mateusz Bernacik, 

Bartłomiej Cabaj, Edward Janaszek, Jacek Mąka, Wojciech Niemczyk, Andrzej Plata, Łukasz Pruchniewicz, Dawid Żłobiński.

191
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Premiera "Dance Mom" koncepcja i 

choreografia: Wojciech Grudziński, tekst i 

dramaturgia: Joanna Ostrowska, Paweł 

Soszyński; muzyka: Wojtek Blecharz; kostiumy: 

Marta Szypulska; światła: Aleksandr 

Prowaliński.	

Kultura i dziedzictwo narodowe 94 849,65

Uchwała nr XXVII/373/20 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uchwalenia Budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 2021 

rok z dnia 28 grudnia 2020 r. 

24 kwiecień 2021
Premiera udostępniona online z powodu ograniczeń związanych z 

epidemią Covid-19.

Premiera, planowana na żywo z udziałem widzów w dniu 27 marca nie mogła zostać zrealizowana.  W dniu 24 kwietnia na platformie VOD Nowego Teatru udostępniona została premierowo rejestracja spektaklu tanecznego „Dance Mom" w choreografii Wojciecha 

Grudzińskiego – koprodukcja Teatru, Komuny Warszawa oraz Nowego Teatru w Warszawie. Spektakl powstał w ramach "Poszerzania pola" – programu choreograficznego Nowego Teatru i Art Stations Foundation, którego kuratorką jest Joanna Leśnierowska. W spektaklu 

wystąpili performerzy: Ewa Grudzińska, Wojciech Grudziński, Ewa Dziarnowska; kontrtenor: Michał Sławecki.

192
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Premiera "Zaraza" Neila Bartletta w oparciu o 

La Peste („Dżumę”) Alberta Camusa, 

tłumaczenie Jacek Poniedziałek, reżyseria: Una 

Thorleifsdottir , scenografia i kostiumy,światło: 

Mirek Kaczmarek, muzyka: Gísli Galdur 

Thorgeirsson

Kultura i dziedzictwo narodowe 213 379,78

Uchwała nr XXVII/373/20 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uchwalenia Budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 2021 

rok z dnia 28 grudnia 2020 r.

9 październik 2021 Premiera zrealizowana i wystawiona z udziałem widzów.
Prapremiera polska była planowana  w dniu 1 maja 2021 roku,  z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju, w marcu  zawieszone zostały próby  – wznowione w czerwcu, kontynuowane we wrześniu, ostatecznie premiera odbyła się w dniu 9 października 2021 r. W 

spektaklu wystąpił zespół aktorski w składzie: Joanna Kasperek, Bartłomiej Cabaj, Wojciech Niemczyk, Andrzej Plata, Dawid Żłobiński.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

193
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Premiera "Prezent urodzinowy" Robina 

Hawdona,  tłumaczenie: Elżbieta Woźniak, 

reżyseria Jerzy Bończak, scenografia: Klaudia 

Solarz, kostiumy: Sylwester Krupiński, 

opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski

Kultura i dziedzictwo narodowe 184 712,36

Uchwała nr XXVII/373/20 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uchwalenia Budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 2021 

rok z dnia 28 grudnia 2020 r.

3 grudzień 2021 Premiera zrealizowana i wystawiona z udziałem widzów.
Premiera komedii „Prezent urodzinowy” została zrealizowana i wystawiona z udziałem widzów. Zastąpiła planowany wcześniej tytuł „Sami porządni ludzie”, którego premiera miała się odbyć w czerwcu 2021 roku, jednak z uwagi na ograniczenia związane z epidemią została 

odwołana. W spektaklu wystąpił zespół aktorski w składzie:Beata Pszeniczna, Zuzanna Wierzbińska, Aneta Wirzinkiewicz, Mirosław Bieliński, Edward Janaszek, Jacek Mąka, Artur Słaboń,  Dawid Żłobiński.

194
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach
29. Plebiscyt Publiczności "O Dziką Różę" Kultura i dziedzictwo narodowe 72 110,39

Uchwała nr XXVII/373/20 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uchwalenia Budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 2021 

rok z dnia 28 grudnia 2020 r.

29.05 - 27.06.2021 Realizacja 29. Plebiscytu Publiczności "O Dziką Różę".

W ramach Plebiscytu zrealizowano pokaz czterech spektakli premierowych sezonu 2021/2022 i Koncert Finałowy. Podcas Koncertu ogłoszone zostały wyniki plebiscytu. Publiczność przyznała swoje nagrody Annie Antoniewicz, Wojciechowi Niemczykowi oraz Jolancie 

Janiczak i Wiktorowi Rubinowi – twórcom spektaklu „Klątwa rodziny Kennedych”. Dziennikarze również docenili aktorkę Annę Antoniewicz, a za najlepszy spektakl sezonu uznali „Lorettę” w reżyserii Michała Kotańskiego. Galę uatrakcyjnił koncert-performans Ralpha 

Kamińskiego.

195 Muzeum Wsi Kieleckiej „Chleb w polskiej tradycji ludowej – edycja 2” Kultura i dziedzictwo narodowe Kultura ludowa i tradycyjna 2021 29 500,00
MKiDN, Dotacja UMWŚ 

/Środki własne MWK
17.06.2021 -31.12.2021

Cele zadania:

- Popularyzowano wśród różnorodnej szerokiej grupy odbiorców 

wiedzę etnograficzną o roli chleba w obrzędowości i tradycji 

polskiej wsi,

- Popularyzowano wśród różnorodnej szerokiej grupy wiedzę na 

temat procesu powstawania chleba, pracach polowych, narzędziach 

i

urządzeniach używanych przez dawnych mieszkańców polskiej 

wsi. Wzbudzono u współczesnych odbiorców poczucie szacunku 

do

chleba oraz dumy z tradycji przodków,

- Popularyzowano dawne przepisy i porady na przygotowanie 

zdrowego tradycyjnego pieczywa.

Zadanie polegało na zorganizowaniu w Parku Etnograficznym w Tokarni wydarzenia plenerowego p.n. ”Święto Chleba” prezentującego proces powstawania chleba od ścięcia zbóż, poprzez przemiał ziaren na mąkę do wypieku pieczywa oraz polską obrzędowość ludową 

związaną z chlebem poprzez: bezpłatne warsztaty dla publiczności, prezentacje i pokazy obrzędowe. . W wykonaniu pracowników Muzeum Wsi Kieleckiej oraz ludowych zespołów obrzędowych zostanie zaprezentowany proces wytwarzania chleba od zbioru zbóż do wypieku 

oraz towarzysząca mu bogata ludowa obrzędowość. Wybrane pokazy będą interaktywne, angażujące publiczność. W trakcie wydarzenia odbędzie się konkurs wiedzy dla publiczności o obrzędowości ludowej związanej z chlebem na dużej scenie. Przez całe wydarzenie na 

scenie będzie odbywał się koncert pieśni dożynkowych i obrzędowych w wykonaniu zespołów ludowych oraz wystąpienia etnografów opowiadających o roli chleba w obrzędowości agrarnej, rodzinnej i religijnej na polskiej wsi.

196 Muzeum Wsi Kieleckiej

Zbrodnie okupanta na mieszkańcach polskich 

wsi - II wojna światowa bez znamion 

wybaczenia

Kultura i dziedzictwo narodowe
Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w 

kraju 2021
100 158,52

MKiDN, Dotacja UMWŚ 

/Środki własne MWK
01.04.2021 - 31.12.2021

Celem zadania było upowszechnienie wiedzy o męczeństwie wsi 

polskich w czasie II wojny światowej, o mieszkańcach wsi jako 

ofiarach masowych zbrodni reżimu totalitarnego, wzmocnieniu 

świadomości obywatelskiej oraz budowaniu postaw patriotycznych.

Zadanie miało wymiar wieloaspektowy. Poprzez realizację zadań została przybliżona wiedza o masowych zbrodniach reżimu totalitarnego,

która jest ważnym elementem polskiej historii, budującym narodową tożsamość. Ustanowiony w roku 2017 decyzją Sejmu RP Dzień Walki

i Męczeństwa Wsi Polskiej przypadający na dzień 12 lipca (dzień pacyfikacji wsi Michniów) jest ważną lekcją historii oraz przypomnieniem

bohaterstwa mieszkańców polskich wsi, jako elementu budującego wspólnotę oraz tożsamość narodową Polaków.

197 Muzeum Wsi Kieleckiej "Portret zapomnianej prowincji kieleckiej" Kultura i dziedzictwo narodowe Kultura-Interwencje 2021 50 075,00
NCK, Dotacja UMWŚ 

/Środki własne MWK
01.05.2021 - 29.10.2021

cele założone we wniosku o dofinansowanie:

- pozyskano dla Muzeum Wsi Kieleckiej cenny materiał historyczny 

i etnograficzny w postaci łącznie 75 sztuk fotografii obrazujących 

krajobraz minionej wsi oraz małych miasteczek na Kielecczyźnie 

- poprzez organizację wystawy oraz druk akcydensów 

spopularyzowano wśród różnorodnej, szerokiej grupy odbiorców 

obraz dziedzictwa niematerialnego dawnej Kielecczyzny 

- wzmocniono markę Muzeum Wsi Kieleckiej jako dysponenta 

unikatowych fotografii

- znacząco rozwinięto kolekcję fotografii dokumentującej krajobraz, 

życie na Kielecczyźnie w II połowie XX. wieku.

1. Zakup fotografii 

Zakup 75 fotografii przedstawiających minione i zapomniane krajobrazy kieleckiej prowincji – wsi i małych miasteczek z II połowy XX. wieku. Pięćdziesiąt sztuk zostało zakupionych od Janusza Buczkowskiego, znakomitego fotografika. Dwadzieścia pięć od Janusza 

Gajewskiego, dokumentalisty oraz fotoreportera. Fotografie przedstawiają unikatowy obraz minionej wsi i małych miasteczek. Wiele z nich zostało zaprezentowanych po raz pierwszy. 

2. Wystawa 

Wystawa zewnętrzna, plenerowa „Portret zapomnianej prowincji kieleckiej / Buczkowski, Pierściński, Gajewski” została graficznie opracowana przez Grzegorza Chorążka (bez ponoszenia kosztów), opracowania merytorycznego dokonał etnograf Leszek Gawlik (bez ponoszenia 

kosztów). Wystawa została umieszczona na 24 planszach B1 (PCV) oraz na 10 tkaninach poliestrowych. Wydruk plansz i tkanin został zlecony firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze zapytania ofertowego. Tekst zamieszczony na wystawie został przetłumaczony na  j. 

angielski. 

3. Katalog wystawy 

Do wystawy został wydany katalog.  www.mwk.com.pl. Katalog  był  rozdawany bezpłatnie. 

4. Kalendarz ścienny z fotografiami 

Został opracowany i wydrukowany kalendarz wieloplanszowy spiralowany zawierający wybrane fotografie zakupione w ramach projektu oraz fotografie Pawła Pierścińskiego.

5. Werisaż wystawy 

Wernisaż wystawy odbył się 29 sierpnia 2021 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni w Sektorze Małomiasteczkowym. Plansze oraz płótna wypełniły przestrzeń pomiędzy kościołem z Rogowa a zagrodą z Bukowskiej Woli. 

198 Muzeum Wsi Kieleckiej

„Wskrzeszenie dawnych zwyczajów wsi 

świętokrzyskiej – pokazy obrzędowe i 

regionalna muzyka ludowa”

Kultura i dziedzictwo narodowe Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 16 200,00 ARiMR 01.07.2021 - 30.10.2021

Celem operacji było upowszechnienie wiedzy zarówno wśród 

potencjalnych producentów oraz zwiedzających o tradycji 

pszczelarstwa i bartnictwa. Wzbudzenie zainteresowania 

uprawianiem tych rzemiosł a także podniesienie poziomu wiedzy 

wśród młodzieży na temat pszczelarstwa i bartnictwa. 

Podczas atrakcyjnych warsztatów (rzeźbienie ula, oglądania własnoręcznie wykonanych akcesoriów pszczelarskich, stroju pszczelarza, wystawy dawnych uli, poznawania walorów oraz degustacji różnych rodzajów miodów) młodzież i dorośli zwiedzający poznali to niezwykle 

ważne, istniejące niezmiennie od wieków rzemiosła. Dowiedzieli się jak ważne są pszczoły dla ekosystemów. Wydarzenie organizowane w Parku Etnograficznym w Tokarni stanie się także forum wymiany doświadczeń oraz atrakcyjną przestrzenią handlową dla wszystkich 

producentów miodów, którzy otrzymają nieodpłatnie w skansenie stoiska.

199 Muzeum Wsi Kieleckiej „Kosz przysmaków dla dzieciaków” Kultura i dziedzictwo narodowe Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 30 925,00 ARiMR 01.07.2021 - 30.09.2021

Celem operacji było umożliwienie grupie dzieci z Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych, Regionalnych Placówek 

Opiekuńczo-Terapeutycznych w Województwie Świętokrzyskim 

dostępu do kultury, edukacji etnograficznej oraz dziedzictwa 

kulinarnego Regionu Świętokrzyskiego, a także zapoznanie ich z 

ideą zdrowej regionalnej żywności. 

Dzieci otrzymały możliwość zwiedzenia obiektów z przewodnikiem, zostały dla nich zorganizowane warsztaty „Domeczki z deseczki”, „Strój ludowy. Co to takiego?” oraz „Dawne gry i zabawy”.  Dzieci miały możliwość skosztowania ziemniaków z ogniska i posłuchania 

opowieści o tym jak dawnej wyglądało życie ich rówieśników na wsi. Dzięki temu zwiększyły swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego wsi kieleckiej oraz zdrowej regionalnej żywności. Dzieci zyskały możliwość przebywania w miejscu oraz korzystania z dóbr kultury, 

do których mieli ograniczony dostęp.

200 Muzeum Wsi Kieleckiej
„Piknik pszczelarski – prezentacja dawnych 

tradycji bartnictwa i pszczelarstwa”
Kultura i dziedzictwo narodowe Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 6 066,77 ARiMR 01.07.2021 - 30.10.2021

Celem operacji było zaangażowanie lokalnych społeczności do 

działań służących promowaniu dziedzictwa kulturowego dawnej wsi 

poprzez czynny udział w imprezy folklorystycznej „Smaki Jesieni” 

organizowanej w Parku Etnograficznym w Tokarni w dniu 19 

września 2021 r. 

Wsi Kieleckiej wykorzystało potencjał osób znających tematykę regionalnej obrzędowości do zaprezentowania zwyczajów gospodarskich, które niegdyś towarzyszyły mieszkańcom kieleckich wsi (pokazy obrzędowe). Działanie miało także na celu promowanie muzyki ludowej z 

terenów woj. świętokrzyskiego zawierające elementy dawnej gwary regionalnej.Impreza folklorystyczna Smaki Jesieni jest jednym z bardziej lubianych wydarzeń przez turystów odwiedzających Park Etnograficznym w Tokarni. Podczas imprezy odbyła się degustacje pieczonych 

w ogniskach ziemniaków. W chałupie ze Złotnik wypiekane były w dawnym piecu metodą tradycyjną podpłomyki. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały tradycyjne kiszenie kapusty w beczkach, darcia pierza i przędzenia na przęślicy. Regionalne Zespoły ludowe 

zaprezentowały lokalne piosenki i przyśpiewki Imprezie towarzyszyły pokazy tradycyjnych rzemiosł: kowalstwa, garncarstwa, tkactwa. Warsztaty z wykonywania jesiennych bukietów poprowadziło Koło Gospodyń Wiejskich Bebelno. Na scenie zaprezentowały się zespoły 

ludowe z regionu świętokrzyskiego. Podczas imprezy odbył się kiermasz lokalnych produktów i potraw.

201 Muzeum Wsi Kieleckiej
„Smaki gęsiny – przywrócenie tradycji, hodowli, 

przyrządzania i jedzenia gęsiny”
Kultura i dziedzictwo narodowe Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 26 141,03 ARiMR 01.07.2021 - 30.10.2021

Celem operacji było przybliżenie zapomnianych lub nieznanych 

elementów historycznych oraz zainspirowanie odbiorców do ich 

wskrzeszenia  oraz zaangażowanie lokalnych społeczności do 

działań służących promowaniu niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego dawnej wsi poprzez zorganizowanie wydarzenia 

Smaki Gęsiny - przywrócenie tradycji hodowli, przyrządzania i 

jedzenia gęsiny w Parku Etnograficznym w Tokarni w dniu 7 

listopada 2021 r.  

Organizacja na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni imprezy plenerowej pn. „Smaki Gęsiny”.

W ramach imprezy odbyły się pokazy obrzędowe, prezentacje, przygotowanie i degustacja potraw z wykorzystaniem gęsiny. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie kulinarnym a także posłuchać występów zespołów ludowych wykonujących swój repertuar w 

gwarze regionalnej. Organizacja wydarzenia pozwoliły na przybliżenie osobom odwiedzającym Park Etnograficzny w Tokarni unikatowych aspektów minionego dziedzictwa wsi kieleckiej a także promowania gęsiny i potraw z niej przyrządzanych. 

202 Muzeum Wsi Kieleckiej

Straty obiektów sakralnych diecezji kieleckiej w 

czasie II wojny światowej - zasoby Archiwum 

Diecezjalnego w Kielcach

Kultura i dziedzictwo narodowe
BADANIE POLSKICH STRAT 

WOJENNYCH 2021
26 500,00

Dotacja MKiDN

Dotacja UMWŚ
01.01.2021 - 31.12.2022

Celem zadania jest ukazanie strat materialnych obiektów sakralnych 

na terenie diecezji kieleckiej. Szczególnie uwzględnione zostały

zniszczenia obiektów zabytkowych i historycznych z tego terenu.

Materiał zostanie opracowany na postawie dokumentacji Archiwum Diecezjalnego w Kielcach ze szczególnym uwzględnieniem ankiet powstałych w 1945 i 1946 roku. Dodatkowo wykorzystane zostaną archiwa parafialne. Badanie obejmie również zniszczenia w tkance 

zabytkowej wyposażenia kościół i wszelkich ruchomości mających wartość historyczną i zabytkową które uległy zniszczeniu bądź trwałej degradacji. W ramach zadania na rok 2021 zrealizowano kwerendy w wybranych parafiach diecezji kieleckiej, Archiwum Diecezjalnym w 

Kielcach, Archiwum Państwowym w Kielcach, Instytucie Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Zorganiozwano także dwie konferencje podsumowujące dotychczasowe działania oraz prezentację działań. W ramach zadania na rok 2022 przewidziano opracowanie rejestru 

strat, organizację wystawy oraz działania informacyjno-promocyjne.

203
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

XXIX Tydzień Kultury Języka Polskiego pod 

hasłem Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę 

do współczesnej kultury".  Młodzieżowa 

nowomowa wczoraj i dziś" (quiz językowy)

Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

15 marca 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Test językowy on-line udostępniony na stronie internetowej biblioteki.

204
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

XXIX Tydzień Kultury Języka Polskiego pod 

hasłem Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę 

do współczesnej kultury.  Spotkanie autorskie z 

Małgorzatą Rejmer

Kultura i dziedzictwo narodowe
Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 300,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
18 marca 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line  dla dorosłych użytkowników w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego. 

205
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Teatrzyk Kamishibai pt. Calineczka J.Ch. 

Andersena
Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

27 marca 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Bajka Calineczka została zainscenizowana przy pomocy teatrzyku Kamishibai, nagrana i udostępniona na kanale YouTube WBP w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru.

206
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Wielkanoc na dawnej pocztówce - wystawa Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

marzec-kwiecień 2021 Promocja zbiorów regionalnych Biblioteki. Wystawa prezentująca ponad 100 pocztówek o tematyce świątecznej.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

207
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
25-lecie Związku Szlachty Polskiej - wystawa Kultura i dziedzictwo narodowe bezpłatne kwiecień-maj 2021 Promocja historii naszego kraju. Wystawa prezentująca historię związku, zasady przynależności oraz działalność stowarzyszenia.

208
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Tydzień Bibliotek pod hasłem Znajdziesz mnie 

w bibliotece. Spotkanie autorskie z Barbarą 

Sadurską

Kultura i dziedzictwo narodowe
Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 330,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
11 maja 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line  dla dorosłych użytkowników w ramach Tygodnia Bibliotek. 

209
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Tydzień Bibliotek pod hasłem Znajdziesz mnie 

w bibliotece . Spotkanie autorskie z Pawłem 

Piotrem Reszką

Kultura i dziedzictwo narodowe
Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 500,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
13 maja 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line dla dorosłych użytkowników w ramach Tygodnia Bibliotek.

210
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Tydzień Bibliotek pod hasłem Znajdziesz mnie 

w bibliotece. Spotkanie autorskie z Jakubem 

Szamałkiem

Kultura i dziedzictwo narodowe
Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 500,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
14 maja 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line dla dorosłych użytkowników w ramach Tygodnia Bibliotek.

211
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Jackiem Komudą Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 500,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
27 maja 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line dla dorosłych użytkowników.

212
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
670,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
8 czerwca 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line dla dzieci.

213
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Radkiem Rakiem Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 500,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
14 czerwca 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line dla dorosłych użytkowników.

214
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Mikołajem Łozińskim Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 915,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
24 czerwca 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie hybrydowe dla dorosłych użytkowników.

215
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 800,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
8 lipca 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie on-line dla  dorosłych użytkowników

216
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Igorem Brejdygantem Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
3 240,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
6 sierpnia 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie hybrydowe dla dorosłych użytkowników.

217
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

X Narodowe Czytanie - Moralność pani 

Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
Kultura i dziedzictwo narodowe bezpłatne 4 września 2021 Promocja literarury. Zaproszeni do współpracy pisarze udostępnili filmy, w których czytali fragmenty Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Nagrania zamieszczono na kanale YouTube WBP.

218
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

X Narodowe Czytanie - Moralność pani 

Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

4 września 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki.
Fragmenty Moralności pani Dulskiej z podziałem na role czytali: Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkinie DKK oraz 

pracownicy WBP.

219
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

X Narodowe Czytanie - Moralność pani 

Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

4 września 2021 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Fragmenty Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej czytane przez bibliotekarzy, wysłuchali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kielcach.

220
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Dorotą Gąsiorowską Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
800,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
9 września 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

221
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim Kultura i dziedzictwo narodowe 1 500,00 dotacja podmiotowa 10 września 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dzieci, zorganizowane w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

222
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Poezja Pisana Gwarą Świetokrzyską - wystawa Kultura i dziedzictwo narodowe

Zadanie "Gwara świętokrzyska - ocalmy 

ją od zapomnienia" realizowane w 

ramach programu dotacyjnego 

"EtnoPolska"

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

wrzesień - pazdziernik 

2021
Promocja zbiorów regionalnych Biblioteki. Wystawa prezentująca sylwetki świętokrzyskich twórców ludowych.

223
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą Kultura i dziedzictwo narodowe 1 000,00 dotacja podmiotowa 23 września 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla młodzieży, zorganizowane w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

224
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 000,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
24 września 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

225
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Konkurs recytatorski utworów Cypriana Kamila 

Norwida
Kultura i dziedzictwo narodowe 1 267,00 dotacja podmiotowa 24 września 2021

Popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida. Rozwijanie 

zdolności recytatorskich wśród młodzieży.
Konkurs recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

226
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wokół Lema - spotkanie literackie dla dzieci, 

prowadzenie Daniel Odija
Kultura i dziedzictwo narodowe 1 450,00 dotacja podmiotowa 28 września 2021

Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. 

Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, patrona 

Roku 2021.

Spotkanie literackie dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowane w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

227
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Michałem Gołkowskim Kultura i dziedzictwo narodowe 1 500,00 dotacja podmiotowa 30 września 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników, zorganizowane w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

228
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Marcinem Margielewskim Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 590,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
7 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

229
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

VII Noc Bibliotek - Czytanie wzmacnia, 

spotkanie autorskie ze Zbigniewem 

Masternakiem

Kultura i dziedzictwo narodowe 1 500,00 dotacja podmiotowa 9 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

230
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

VII Noc Bibliotek - Czytanie wzmacnia, 

spotkanie autorskie z Anną Kańtoch
Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 460,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
9 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

231
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

VII Noc Bibliotek - Czytanie wzmacnia, 

wystawa Jak budowali odporność nasi 

pradziadkowie, czyli co mówią stare i trochę 

młodsze księgi o ziołolecznictwie i ludowej 

medycynie

Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

9 października 2021 Promocja zbiorów zabytkowych i regionalnych Biblioteki. Wystawa prezentująca zbiory zabytkowe i regionalne.

232
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie ze Sławomirem Nieściurem Kultura i dziedzictwo narodowe 1 500,00 dotacja podmiotowa 14 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników, zorganizowane w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

233
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
3 150,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
18 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

234
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Promocja tomiku poezji Szczęsnego Wrońskiego 

Czas się weselić
Kultura i dziedzictwo narodowe 1 500,00 dotacja podmiotowa 21 pażdziernika 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

235
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Promocja książki Jerzego Daniela Całym sobą. 

Który miał na imię Jan, Iwan, Jean
Kultura i dziedzictwo narodowe bezpłatne 22 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

236
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Jubileusz 15-lecia Dyskusyjnych Klubów 

Książki w województwie świętokrzyskim. W 

programie: O książkach przy kawie. 15 lat 

rozmów (prezentacja), Realizm magiczny po 

polsku (wykład dr Anny Marchewski), 

spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim oraz 

spotkanie słowno muzyczne z Marcinem 

Świetlickim i Mariuszem Czubajem

Kultura i dziedzictwo narodowe 6 988,00
Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
28 października 2021

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe moderatorów i sympatyków 

DKK.
Prezentacja okolicznościowa z okazji jubileuszu 15-lecia Dyskusyjnych Klubów Książki.

237
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskei z Jakubem Małeckim Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 987,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
28 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

238
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Promocja książki Andrzeja Nowaka-

Arczewskiego Przykosa. Bohater z AK - zdrajca 

z UB. Śledztwo śladami "Redera"

Kultura i dziedzictwo narodowe bezpłatne 29 października 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu
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239
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
3 900,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
9 listopada 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

240
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Przemysławem 

Semczukiem
Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
850,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
18 listopada 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.

241
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Coraz bliżej święta - wystawa Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

6-31 grudnia 2021 Promocja zbiorów regionalnych biblioteki. Wystawa prezentująca pocztówki ze zbiorów biblioteki.

242
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Magdaleną 

Grzebałkowską
Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 200,00

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
9 grudnia 2021 Promocja literatury poprzez spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie hybrydowe dla dorosłych użytkowników.

243
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Gala wręczenia nagród w konkursach 

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku  i Biblioteka 

Roku województwa świętokrzyskiego

Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

12 grudnia 2021 Promocja bibliotek w województwie świętokrzyskim. Wręczenie nagród w konkursach Świętokrzyski Bibliotekarz Roku i Biblioteka Roku województwa świętokrzyskiego.

244
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Dyskusyjne Kluby Książki Kultura i dziedzictwo narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"

Instytut Książki, dotacja 

podmiotowa
2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Cykliczne spotkania i dyskusja  o wybranych książkach w 6 klubach działających pod egidą WBP.

245
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Bibliusiowe czytanki na wesołe poranki (10) Kultura i dziedzictwo narodowe 11 000,00 dotacja podmiotowa 2021 r. Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Spotkania dla przedszkolaków przeprowadzone za pomocą platformy ZOOM, we współpracy z aktorami Teatru im.S. Żeromskiego w Kielcach. 
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkania Klubu Gier Planszowych (4) Kultura i dziedzictwo narodowe 1 600,00 dotacja podmiotowa 2021 r. Promocja zbiorów Biblioteki. Spotkania pasjonatów gier planszowych i promowanie zbiorów specjalnych Biblioteki.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Pasowanie na czytelnika (2) Kultura i dziedzictwo narodowe

dotacja podmiotowa - 

wykonanie pracownicy 

WBP

2021 r. Promocja zbiorów Biblioteki. Uroczystość pasowania najmłodszych użytkowników biblitoeki na czytelników. 
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Mała książka wielki człowiek Kultura i dziedzictwo narodowe

Projekt Instytutu Książki "Mała książka 

wielki człowiek"
bezpłatne 2021 r. Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych. Spotkania z przedszkolakami w bibliotece, pasowanie na czytelnika, wręczanie Wyprawek Czytelniczych i kart Małego Czytelnika.
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Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o 

Park Edukacyjny „Akademia Bajki” w 

Pacanowie

Kultura i dziedzictwo narodowe

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020/ 4 Oś Dziedzictwo Naturalne i 

Kulturowe Działanie nr 4.4 Zachowanie 

Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego 

22 222978,73 
Środki finansowe RPOWŚ – 

21 095 763,82 
01.01.2019 – 28.04.2022

Celem projektu było wzbogacenie i rozwinięcie dotychczasowej 

oferty kulturalnej i edukacyjnej Europejskiego Centrum Bajki dla 

społeczności lokalnej i turystów odwiedzających Pacanów. Park w 

swojej misji odwołuje się do istoty bajki, baśni i legendy polskiej. 

„Akademia Bajki” jest zewnętrznym parkiem edukacyjnym dla dzieci i dorosłych. Nowa atrakcja podzielona jest na dwie strefy: ogólnodostępną niebiletowaną ze skateparkiem, fontanną i zielonym skwerem z siedziskami oraz strefę biletowaną, podzieloną tematycznie na cztery 

przenikające się edukacyjne ogrody, porządkujące świat literatury dziecięcej pod kątem gatunków literackich. W Zwierzyńcu są zwierzęta hodowlane takie jak alpaki, kuce, kozy oraz różnorodne ptactwo w kurnikach i wolierach. Na terenie Parku znajduje się również Park 

linowy, Grota Solna i Bistro u Koziołka. Dodatkowo, na terenie każdego z ogrodów zlokalizowane są stacje multimedialne, prezentujące treści edukacyjne, tematycznie nawiązujące do wybranych bajek, powieści, komiksów oraz legend zatopionych w morzu, legend 

świętokrzyskich, czyli legend od Bałtyku do Tatr. Misją Akademii Bajki jest nauka poprzez kreatywną zabawę, odwoływanie się do istoty bajek oraz rozwijanie wyobraźni i ciekawości świata. Rezultatem Projektu jest powstanie nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców i 

turystów odwiedzających Pacanów. 
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Mistrzowie Słowa i Dźwięku – 19. 

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. 

Pacanów – Gruzja 2021

Kultura i dziedzictwo narodowe Edukacja kulturalna 211 999,88
Środki finansowe MKiDN – 

149 000,00 
1.02.2021 – 29.10.2021

Nadrzędnym celem Festiwalu było zwiększenie kompetencji 

kulturowych uczestników, rozwój pasji i kreatywności.

W ramach Projektu zostały zrealizowane działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i integrujące przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych. Festiwal obejmował dwa konkursy – „15. Spotkania Mistrzów Teatru” i „15. Spotkania Mistrzów Muzyki”, 

oraz cykl różnorodnych, kreatywnych warsztatów w strefach nawiązujących do rocznic literackich i kulturalnych. Były m.in. strefy: Stanisława Lema, Pana Kleksa, Cypriana Kamila Norwida, gruzińska, rodzica. twórczości i zabawy. Konkurs „15. Spotkania Mistrzów Teatru” 

odbył się w formie online jako występy grup teatralnych, zarejestrowane na nośniku elektronicznym i przesłane do organizatora. Konkurs „15. Spotkania Mistrzów Muzyki” zrealizowano w formie stacjonarnej, jako występy solistów, podzielonych na trzy kategorie wiekowe. 

Rywalizacja w ramach konkursów przyczyniła się do podniesienia poziomu kompetencji artystycznych, rozbudzenia kreatywności i rozwoju intelektualnego uczestników, które w obu przypadkach oceniało profesjonalne jury. Motywem Festiwalu była kultura i dziedzictwo Gruzji. 

Akcenty tej obyczajowości zostały wplecione w program wydarzenia. Działania w ramach Projektu skierowane były do szerokiego grona odbiorców, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń.

251 Europejskie Centrum Bajki
19. Międzynarodowy Festiwal Kultury 

Dziecięcej. Pacanów – Gruzja 2021
Kultura i dziedzictwo narodowe Dotacja celowa 6 000,00

        Powiat Buski –            

6 000,00
1.02.2021 – 29.10.2021

Nadrzędnym celem Festiwalu było zwiększenie kompetencji 

kulturowych uczestników, rozwój pasji i kreatywności.
Podczas trwania Festiwalu zostały wystawione spektakle teatralne pt. „Tato” i „Nowe Szaty Cesarza”.
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A teraz folklor! Otwieramy okno na 

świętokrzyską kulturę
Kultura i dziedzictwo narodowe Kultura dostępna 28 230,60

Środki finansowe MKiDN – 

22 000,00
1.06.2021 – 30.11.2021

Zadania Projektu służyły zniwelowaniu barier w dostępie do 

kultury, zdobyciu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą 

oraz nowych kompetencji artystycznych. Uczestnictwo w 

warsztatach i wyjazdach studyjnych w ramach Projektu przyczyniło 

się do pobudzenia kreatywności oraz aktywizacji twórczej.

Koncepcja Projektu skupiała się wokół folkloru, poprzez który zwiększono dostęp do kultury oraz integrację społeczną przez różnorodne i różnowiekowe grono odbiorców. Projekt zintegrował uczestników, włączył ich w edukację kulturalną i umożliwił obcowanie ze sztuką. W 

ramach Projektu uczestnicy wzięli udział w dwóch wyjazdach studyjnych do miejsc ważnych dla kultury narodowej, tj.: Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, Park Etnograficzny w Tokarni, Królewskie Miasto Chęciny, Dworek Laszczyków w Kielcach, Muzeum 

Zabawy i Zabawek w Kielcach oraz Ostoi Dworskiej - w Gościnie u Chłopa Świętokrzyskiego. Uczestnicy brali również udział w cyklu kreatywnych warsztatów artystycznych (wikliniarskich, ceramicznych, plastycznych z efektem powstania muralu). Z realizacji Projektu 

powstała dokumentacja filmowa i fotograficzna. Wszystkie zadania Projektu służyły zniwelowaniu barier w dostępie do kultury, zdobyciu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz nowych kompetencji artystycznych. W zadania Projektu włączono osoby z różnych 

grup społecznych i wiekowych, osoby z dysfunkcjami i niepełnosprawne. Rezultatem Projektu jest podniesienie poziomu kompetencji artystycznych uczestników, pobudzenie kreatywności oraz aktywizacja twórcza i kulturalna.
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15. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 

„Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021
Kultura i dziedzictwo narodowe Dotacja celowa 32 289,33 Powiat Buski – 2 000,00 26.04.2021 - 24.10.2021 

Upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

Tematem konkursu jest pokazanie życia dziecka we współczesnym 

świecie.

W 2021 r. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zorganizowało piętnastą edycję Konkursu. Tematem przedsięwzięcia  jest ukazanie życia dziecka we współczesnym świecie. Pozyskano patronat artystyczny Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz 

Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Na konkurs wpłynęło 335 prac 89 autorów, w tym z: Bułgarii, Chin, Węgier, Indii, Włoch, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski. W jury konkursu zasiedli: Tomasz Sobczak EFIAP, AFRP, TTF, AIPS, KDS; Adam Ksieniewicz EFIAP, AFRP, 

TTF; Sebastian Kuczyński – zwycięzca 14. MKF „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2020. Przyznano następujące nagrody: I miejsce - statuetka Koziołka Fotografa, 1 500 zł, złoty medal FIAP; II miejsce – 1000 zł, srebrny medal FIAP; III miejsce – 500 zł, brązowy medal 

FIAP; odznaka FIAP dla najlepszego autora konkursu; złoty, srebrny i brązowy medal Fotoklubu RP; złoty, srebrny i brązowy medal Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego; 6 wyróżnień HM FIAP. Do wystawy zakwalifikowano 51 prac 89 autorów. 
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8. Świętokrzyski Konkurs Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej i Żołnierskiej. 
Kultura i dziedzictwo narodowe Dotacja celowa 21 983,36

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego – 21 

983,36 

21.09.2021 – 08.11.2021

Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez 

formy aktywności artystycznej. Podniesienie świadomości 

narodowej.

Celem Konkursu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia, zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań, przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, podniesienie świadomości narodowej, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które 

zmieniły losy naszej Ojczyzny. W Konkursie udział wzięli soliści w 3 kategoriach wiekowych oraz zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne. Laureatów Konkursu wyłoniło jury, złożone z ekspertów i specjalistów muzycznych. Laureaci zaprezentowali się na 

Finałowej Gali w Filharmonii Świętokrzyskiej.
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Festiwal Nocy Świętojańskiej – na ludowo w 

Pacanowie! 
Kultura i dziedzictwo narodowe EtnoPolska 18 963,32 16000 01.04.2021 – 30.09.2021

Celem Zadania była promocja tradycji związanych z obchodami 

Nocy Świętojańskiej oraz twórcze jej wykorzystanie podczas 

Konkursu Pieśni Ludowych, warsztatów i zabaw. 

Promowano tradycję obchodów Nocy Świętojańskiej poprzez organizację Konkursu Pieśni Ludowych, zorganizowanego w ramach Festiwalu Nocy Świętojańskiej, podczas którego przeprowadzone zostały warsztaty i zabawy, m.in.. wyplatanie i puszczanie wianków na wodzie. 

Rezultatem zrealizowanego Projektu jest poznanie tradycji związanych z obchodami Nocy Kupały, a także umiejętność twórczego ich wykorzystania. 
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Muzeum Narodowe w 

Kielcach

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w 

Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w 

Kielcach wraz z otoczeniem w celu 

zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów 

dziedzictwa narodowego

Kultura i dziedzictwo narodowe

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury

27.847.481,02

1. Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego - 

19.112.382,55

2. Budżet Państwa - 

1.686.386,70

3. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego - 

1.685.394,00

4. Inne krajowe środki 

publiczne - 5.362.325,06 

(wydatki niekwalifikowalne - 

podatek VAT)

2017 - 2022

Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego 

w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach na 

rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych.

Zrealizowany przez Muzeum Narodowe w Kielcach projekt obejmował prace archeologiczne, konserwatorskie i budowlane. Argumentem przemawiającym za ich natychmiastowym rozpoczęciem był pogarszający się stan wiślickiej kolegiaty związany z zawilgoceniem jej murów 

fundamentowych. W złym stanie znajdował się także wybudowany w 1961 roku Pawilon Archeologiczny zabezpieczający relikty najstarszego w mieście, datowanego na wiek XI, kościoła pod domniemanym wezwaniem św. Mikołaja. Wymagał on głębokiej modernizacji, 

zarówno pod względem rozwiązań architektoniczno-budowlanych, jak i ekspozycyjnych. Przeciekający dach i nieszczelne okna powodowały, że olbrzymia ilość wody była wchłaniana przez relikty, co skutkowało zniszczeniem kamieni marglistych tworzących jego fundament. 

Zły stan pawilonu uniemożliwiał właściwe wyeksponowanie reliktów, a tym bardziej wdrożenie ciekawej oferty kulturalno-edukacyjnej. 

Podobny stan zachowania prezentowaly zabytki w podziemiach kolegiaty, relikty pierwszego i drugiego kościoła romańskiego wraz z unikatową Płytą Orantów. Zawilgocenie mogło spowodować nieodwracalną destrukcję obiektów archeologicznych. Zabytki były stale narażone 

na porażenie przez grzyby. Konieczne było zabezpieczenie przed wilgocią, konserwacja, a następnie zapewnienie odpowiedniego, stabilnego mikroklimatu. 

Projekt Muzeum Narodowe w Kielcach zrealizowało w ciągu trzech lat. Pawilon Archeologiczny oraz podziemia pod Bazyliką zostały połączone w jedną ścieżkę turystyczną. Powstał unikatowy szlak zamykający najważniejsze wiślickie zabytki w całość, tworząc kompleks 

muzealny.

Modernizacja obiektów wchodzących w skład połączonego kompleksu muzealnego, a także wykonana najnowszymi metodami konserwacja reliktów przyczyniła się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia jego atrakcyjności i, co najważniejsze, 

bezpieczeństwa. Poprawiły się warunki eksponowania i powstała możliwość upowszechniania dziedzictwa poprzez inicjowanie projektów badawczych i edukacyjnych. W czasie trwania projektu okolice kolegiaty i Placu Solnego poddano skrupulatnym badaniom 

archeologicznym. Kolejnym etapem będzie prezentacja ich wyników, wniosków i nowych interpretacji. Będą one przedmiotem zarówno planowanych w Wiślicy konferencji naukowych, jak i działań edukacyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży. Nowo wybudowany obiekt 

muzealny jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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Kielcach

Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, 

zachowanie i udostępnienie na cele publiczne 

zabytków ruchomych i nieruchomych o 

znaczeniu ogólnopolskim.

Kultura i dziedzictwo narodowe

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury

21 559 772,02

1. Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego - 

14.726.171,53

2. Budżet Państwa - 

2.598.736,16

3. Inne krajowe środki 

publiczne - 4.234.864,33 

(wydatki niekwalifikowalne - 

podatek VAT)

2017 - 2022

Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego 

w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach na 

rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym osób 

niepełnosprawnych i wykluczonych.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach jest najlepiej zachowaną w Polsce rezydencją z epoki Wazów. Jego znaczenie jest tym większe, że z całej grupy zabytków architektury rezydencjalnej 1. połowy XVII wieku niemalże żaden nie przetrwał. Zbudowany w stylu 

barokowym, ufundowany został przez biskupa Jakuba Zadzika. Korpus główny wzniesiono pod kierunkiem Tomasza Poncino w latach 1637–1644. W 1971 roku pałac stał się siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach. Od tego czasu zespół obiektów sukcesywnie 

remontowano, ale wiele potrzeb budowlanych i konserwatorskich ciągle widocznych było gołym okiem.  

Projekt objął przede wszystkim prace konserwatorskie, a także roboty budowlane i montaż instalacji. Wykonano remont elewacji, rekonstruując rzeźby – postaci posłów moskiewskich i szwedzkich, które zostały usunięte przez zaborców po powstaniu styczniowym. Naprawom 

poddany został dach budynku, zamontowano instalację przeciwoblodzeniową, a także instalacje zabezpieczające (system sygnalizacji pożaru, system dozoru telewizyjnego i system sygnalizacji włamania i napadu). Zmodernizowano pomieszczenia, w których prezentowana jest 

Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Toalety przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmianie uległa aranżacja wystawy. W ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie, w tym urządzenia nawilżające i osuszające, przygotowano 

audioprzewodniki ze ścieżkami dostosowanymi do potrzeb różnych odbiorców, w tym dzieci, czy też osób z niepełnosprawnościami (niedowidzących i niedosłyszących). Przeprowadzono prace konserwatorskie: malowideł ściennych w Izbie Stołowej Górnej, stropu ramowego 

wraz z pięcioma obrazami z warsztatu Tomasza Dolabelli oraz tkanin (Triumf Ateny i  Bitwa pod Granikiem).  Podczas prac nad płótnem Pożar Ławry Troickiej komisja konserwatorska zadecydowała o usunięciu przemalowań wprowadzonych w XIX wieku. Okazało się, że 

przedstawione dzieło ukazuje nie pożar ławry, ale pożar Troi. Odnalezione zostały także pierwowzory malarskie tego płótna. 	Remont Pałacu i modernizacja Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej pozwoliły na wdrożenie nowych przedsięwzięć 

edukacyjnych. Prowadzona działalność dedykowana dzieciom i młodzieży oparta jest na zajęciach i warsztatach dotyczących zbiorów muzeum. Cyklicznie odbywają się również wykłady otwarte dla osób dorosłych. Oferta skierowana jest dla wszystkich zainteresowanych 

historią Pałacu, również grup zagrożonych wykluczeniem. 

Projekt wykorzystuje potencjał Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz poprawia atrakcyjność rekreacyjno-turystyczną regionu. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Kielcach

Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 

1900 -1902. Prace konserwatorskie i budowlane 

przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w 

Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego 

dziedzictwa kulturowego

Kultura i dziedzictwo narodowe
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego "Ochrona Zabytków"
451 532,49

1. Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego - 

359 999,99

2. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego - 72 

000,00

3. Środki własne - 19 532,50

2021 r.

Celem zadania było zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego – Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 

uznanego za

Pomnik Historii, który jako dar narodowy ofiarowany autorowi 

„Quo vadis” z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej, na zawsze

stał się symbolem jedności Polaków w najtrudniejszych dziejach 

naszego narodu.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Konserwacja elementów kamiennych:

- konserwacja pełna tralek balustrady z częściową ich wymianą na nowe wraz z mocowaniem

- konserwacja zachowawcza elementów kamiennych - detal kamienny wejścia głównego, taras płd.-zach. z posadzką, opaską wokół tarasu, cokół kamienny, stopnie schodów

- konserwacja zachowawcza elementów kamiennych wieży

- konserwacja pełna husarza z postumentem

2. Konserwacja elementów drewnianych wystroju elewacji (czyszczenie powierzchni, gruntowanie i lakierowanie):

- elewacja płn. - obudowa drewnianej elewacji Tarłówki

- elewacja płd. – obudowa drewnianej elewacji Halikówki i Tarłówki z balustradą balkonu; wystrój drewniany werandy

- elewacja zach.- wystrój wykusza oraz część drewniana balkonu nad ryzalitem

3. Bieżąca konserwacja pokrycia dachu:

- wykonano wentylację w przestrzeni pod blachą, naprawiono i uszczelniono pokrycie dachu

- wymieniono zabudowę z GKF-EI-30 z wykonaniem izolacji w magazynie zbiorów

- naprawiono pokrycie wieży i wykonano jej hydroizolację

- wymieniono częściowo obróbki blacharskie na szczycie ściany frontowej płn. i na gzymsie wieży

- zabezpieczono rynny siatką ochronną przed liśćmi

4. Bieżąca konserwacja, naprawa miejscowych ubytków i odspojeń tynków:

- naprawa części tynków z zastosowaniem tynków renowacyjnych szerokoporowych i szpachli wapiennej z mikrowłóknami

- naprawa części tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych

- odtworzenie profili ciągnionych uszkodzonych przez nieszczelność obróbek

- mycie powierzchni, gruntowanie podłoży, scalenie kolorystyczne.

Wyznaczony cel został osiągnięty. Dzięki pracom konserwatorsko-zachowawczym realizowanym w ramach Programu Ochrona Zabytków, udało się poprawić substancję budynku, eliminując największe mankamenty, które znacząco wpływały na stan jego zachowania. 

Najważniejsze prace przeprowadzono przy elewacjach, elementach kamiennych i drewnianych, które, narażone na warunki atmosferyczne, ulegały stopniowej destrukcji. Realizacja projektu pozwoliła na zatrzymanie procesu niszczenia oraz wykonanie modernizacji obiektu. 

Pałacyk zyskał nie tylko na wyglądzie zewnętrznym, ale też poprawione zostało bezpieczeństwo zbiorów (poprzez naprawę części pokrycia dachu) i zwiedzających (dzięki naprawie elewacji i pokrycia wieży).
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Ferie po królewsku online w Rezydencjach 

Królewskich
Kultura i dziedzictwo narodowe

Koordynacja finansów - Zamek Królewski w 

Warszawie

środki finansowe Ministra 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego

4 - 17 stycznia

Popularyzacja i promocja instytucji za pośrednictwem wirtualnych 

kanałów promocyjnych w ramach budowania wspólnej marki 

Polskich Rezydencji Królewskich. Promocja siedziby polskich 

monarchów, zabytków i muzealnych zbiorów, zwiększenie 

dostępności do instytucji kultury, szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży.

Polskie Rezydencje Królewskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wspólnej akcji "Ferie po królewsku online w Rezydencjach Królewskich" przygotowały propozycje zajęć online dla dzieci i młodzieży. Codziennie, przez 14 dni, na stronach 

internetowych instytucji biorących udział w akcji oraz na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiały się: wirtualne spacery po muzeach, muzyczne warsztaty, bajki i legendy dla najmłodszych oraz atrakcyjne spotkania ze znanymi youtuberami. Akcję uzupełniał 

indywidualny program przygotowany przez Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. 
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Międzynarodowy projekt "Castles&Regions" Kultura i dziedzictwo narodowe 14 705,00

Projekt współfinansowany 

przez rządy Czech, Węgier, 

Polski i Słowacji poprzez 

Visegrad Grants z 

Międzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego. 

21 kwietnia - grudzień

Celem projektu było wzmacnianie wzajemnej współpracy i 

tworzenie sieci instytucji uczestniczących w projekcie, rozwijanie 

roli zamków w XXI wieku oraz pomoc w ich współpracy z 

instytucjami z dziedziny turystyki, edukacji, handlu, gospodarki, 

sfery państwowej i samorządowej, przyczynianie się do 

dywersyfikacji form turystyki oraz promocji lokalnych marek i 

produktów regionalnych.

Sandomierskie Muzeum w 2021 zostało partnerem projektu "Castles&Regions" wspieranego przez Fundusz Wyszehradzki. Partnerem wiodącym projektu było Węgierskie Muzeum Narodowe. Pozostałymi partnerami projektu byli: Association of Hungarian Settlements’ and 

Regions’ Developers, Pro Castello Comaromiensi na Słowacji oraz Twierdza Golubac w Serbii. W ramach projektu powstała wystawa wirtualna, prezentująca twierdze i fortece biorące udział w projekcie (PL/ENG), odbyło się seminarium „Zamek dla regionu – region dla Zamku” 

oraz multimedialny konkurs wiedzy historycznej dla uczniów szkół średnich.
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Druk książki "Dzieje Zamku Królewskiego w 

Sandomierzu" autorstwa Bożeny Ewy Wódz
Kultura i dziedzictwo narodowe 19 250,00

dotacja Urzędu 

Marszałkowskiego WŚ
kwiecień

Popularyzacja i promocja instytucji poprzez publikację o 

charakterze popularno-naukowym.
Publikacja dotyczy historii Wzgórza Zamkowego od neolitu do czasów współczesnych. To pierwsze monograficzne ujęcie tego tematu. Treść dopełniają dwa indeksy zawierające biografie kasztelanów i wojewodów sandomierskich oraz ponad 150 ilustracji.
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Wystawa "Szwarc-Bronikowski. Podróże w 

nieznane"
Kultura i dziedzictwo narodowe 12 000,00 środki własne 15.05 - 10.10

Promocja instytucji, popularyzowanie i udostępnianie materialnych 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wystawa opowiadająca o życiu Stanisława Szwarca-Bronikowskiego – cenionego podróżnika, reżysera i operatora filmowego, publicysty, żołnierza AK. To pierwsza w Polsce ekspozycja, która relacjonuje życiową drogę i dorobek zawodowy tytułowego bohatera. Wydanie 

katalogu wystawy "Szwarc-Bronikowski. Podróże w nieznane"
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Noc Muzeów Kultura i dziedzictwo narodowe 1 000,00 środki własne 15 maj 2021

Popularyzacja i promocja instytucji poprzez wydarzenie stacjonarne 

oraz za pośrednictwem wirtualnych kanałów promocyjnych.

Noc Muzeów 2021 realizowana w formie stacjonarnej - wstęp do Muzeum wydłużony do godziny 20.00, cena biletu wstępu 1 zł. W programie wydarzenia znalazły się wystawy stałe, wystawy czasowe, projekcja filmu biograficznego „Szwarc-Bronikowski 1917-2010”, pokaz 

spotu jubileuszowego przygotowanego z okazji stulecia Muzeum.
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Akcja promocyjna "Sto lat Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu 1921 - 2021"
Kultura i dziedzictwo narodowe 7 000,00

środki własne / dotacja od 

sponsora 
maj-grudzień

Popularyzacja i promocja instytucji stacjonarnie oraz za 

pośrednictwem wirtualnych kanałów promocyjnych // podniesienie 

rangi jubileuszu dzięki Patronatowi Narodowemu oraz Patronom 

Honorowym.

Obchody jubileuszu stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zostały podkreślone dzięki akcji promocyjnej. W ramach działań przygotowany został spot promujący sandomierską instytucję kultury, szeroko publikowany przez kanały promocyjne Muzeum, przez kanały 

wszystkich partnerów medialnych i zaprzyjaźnionych instytucji. Dnia 5 maja – w setną rocznicę otwracia Muzeum - fasadę Zamku Królewskiego rozświetliła okolicznościowa iluminacja. Jubileusz został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. W zacnym gronie Patronów Honorowych jubileuszu znalazł się także Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. dr hab. Piotr Gliński, Burmistrz Miasta Sandomierza – Marcin Marzec, Starosta 

Sandomierski – Marcin Piwnik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski oraz Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz.
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Wystawa "Trzy kolekcje. Maria i Stanisław 

Dawscy – Ewa i Jerzy Ćwiertnia – Zbigniew 

Karpiński"

Kultura i dziedzictwo narodowe 2 000,00 środki własne 10.04-20.08
Promocja instytucji, popularyzowanie i udostępnianie materialnych 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

W roku obchodów stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przypomniano jego dzieje i kierunki kolekcjonerskie. Z zespołu liczącego obecnie ponad 2500 obiektów, na wystawę wybrane zostały  fragmenty trzech największych kolekcji współczesnych z kategorii malarstwa 

i grafiki. Wystawa TRZY KOLEKCJE przenosiła w klimaty sztuki powojennej z okresu minionego stulecia. Łączyła różne osobowości twórcze, których sztuka wyrasta ze skrajnie odmiennych źródeł i filozoficzno-estetycznego myślenia, stylu życia i doświadczeń wpływających 

na fascynacje tematyczne.
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2021 Kultura i dziedzictwo narodowe 1 500,00 środki własne 12,18,19.09

Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i 

kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa 

kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej 

oraz propagowanie dialogu międzykulturowego oraz ludowych 

tradycji kulinarnych regionu świętokrzyskiego. 

Wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 odbyły się pod wspólnym hasłem akcji "Smaki Dziedzictwa": spotkanie muzealne "HISTORIA OD KUCHNI. Zwyczaje kulinarne Żydów aszkenazyjskich" spotkanie muzealne "Smaki szczodrych dni" oraz XIX Edycja 

Konkursu Kulinarnego pt. „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne”, podczas którego przedstawiciele miast i gmin powiatu sandomierskiego staneli do konkursu tematycznego na regionalny produkt kulinarny z kaszy. 
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Inauguracja obchodów Roku Norwida w 

Sandomierzu // Otwarcie wystawy „Norwid-

Rostworowska. Emancypacja kobiet”

Kultura i dziedzictwo narodowe 1 000,00 środki własne 16.09-24.10
Promocja instytucji w ramach sandomierskich obchodów Roku 

Norwida.

Wydarzenie kulturalno-naukowe wpisujące się w obchody Roku Norwidowskiego. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w związku z obchodami Roku Norwidowskiego w 2021 r. we współpracy z Biblioteką Diecezjalną w Sandomierzu. 

Ekspozycja, której zwornikiem było podobnie rozumiane hasło „emancypacji kobiet” składało się z 2 części. Pierwsza prezentowała jedyny sandomierski rękopis Cypriana Kamila Norwida: późną rozprawkę pt. „Emancypacja kobiet”, własność Biblioteki Diecezjalnej w 

Sandomierzu. Utwór podsumowujący poglądy tego zaangażowanego, filozofującego poety nt. natury i wolności kobiet ilustrujemy reprodukcjami rysunków artysty. Druga część ekspozycji przybliżałą postać Jadwigi Rostworowskiej z Popielów, jednej z ciekawszych, a 

zapomnianych uczestniczek polskiej debaty o tzw. kwestii kobiecej na przełomie XIX i XX wieku, przedstawicielki sandomierskiego ziemiaństwa związanej z pałacem w Kurozwękach koło Staszowa.
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Uroczystość obchodów jubileuszu stulecia 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Kultura i dziedzictwo narodowe 22 700,00

środki własne, dotacja 

Urzędu Marszałkowskiego 

WŚ

1 października
Promocja instytucji w ramach uczczenia setnej rocznicy działalności 

sandomierskiego Muzeum.

Główne obchody jubileuszu zaplanowane zostały jesienią 2021 roku. Dnia 1 października odbyła się uroczystość jubileuszowa z udziałem znamienitych gości: przedstawicieli Organizatorów Muzeum, samorządowców, muzealników, przyjaciół Muzeum. Podczas uroczystej gali 

nasza instytucja  odebrała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To najwyższe wyróżnienie, nadawane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przyznawane jest osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, 

działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.Wydarzenie połączone było z wernisażem wystawy jubileuszowej „Sto lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021” poświęconej początkom i dziejom sandomierskiej instytucji kultury, z 

przedstawieniem najcenniejszych obiektów pozyskanych w ciągu stu lat działalności muzeum. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa artystyczna przygotowana we współpracy z Polską Operą Królewską. 
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Wernisaż wystawy „Sto lat Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021”
Kultura i dziedzictwo narodowe 7 000,00 środki własne 1 października

Promocja instytucji, popularyzowanie i udostępnianie materialnych 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wystawa 100 lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021 wieńczy obchody jubileuszu stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, będącego bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennego Muzeum Ziemi Sandomierskiej i powojennego Muzeum w 

Sandomierzu. Celem wystawy jest prezentacja najciekawszych, a rzadko eksponowanych obiektów ze zbiorów własnych Muzeum, które charakteryzują dotychczasowe, niekiedy dość trudne losy tej instytucji. Wystawa dzieli się na pięć części, odpowiadających pięciu obecnie 

funkcjonującym działom merytorycznym: Archeologii, Historii, Literatury, Etnografii i Sztuki.
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Druk katalogu wystawy „Sto lat Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021”
Kultura i dziedzictwo narodowe 14 000,00

dotacja celowa na wydatki 

bieżace MKiDN
październik 

Popularyzacja i promocja instytucji poprzez publikację o 

charakterze popularno-naukowym.

Katalog towarzyszący wystawie jubileuszowej „1921-2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu” o dwuczęściowym charakterze – obok tekstów prezentujących historię Muzeum, rozwój i działalność jego działów merytorycznych, działania edukacyjne i kulturalne oraz losy 

kolejnych siedzib i oddziałów, zamieszczono bogaty wykaz obiektów tworzących wystawę.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Wyposażenie ekspozycyjne głównej sali 

wystawowej Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu z siedzibą w Zamku Królewskim

Kultura i dziedzictwo narodowe 90 905,00
dotacja celowa na wydatki 

bieżące MKiDN
październik 

Promocja instytucji, popularyzowanie i udostępnianie materialnych 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wystawa jubileuszowa opowiadająca o początkach i dziejach sandomierskiej instytucji kultury przedstawiała najcenniejsze obiekty pozyskane w ciągu stu lat działalności muzeum (m. in. Szachy Sandomierskie, jedyną zachowaną sukmanę sandomierską, dzieła Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, statut sandomierskiego cechu krawców wydany przez Zygmunta III Wazę oraz druk reguły św. Benedykta z 1737 r.). Prezentacja najcenniejszych muzealiów wymagała niezbędnego uzupełnienia wyposażenia ekspozycyjnego w postaci manekinów, witryn 

i gablot wystawienniczych oraz dostosowania przestrzeni galeryjnej do standardów wystawienniczych, koniecznego w perspektywie ekspozycji obiektów wymagających szczególnej ochrony.
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Konserwacja obiektów na rzecz wystawy 

jubileuszowej „1921-2021 Muzeum Okręgowe 

w Sandomierzu”

Kultura i dziedzictwo narodowe 141 663,00
dotacja celowa na wydatki 

bieżące MKiDN
październik 

Promocja instytucji, popularyzowanie i udostępnianie materialnych 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wystawę jubileuszową „1921 – 2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu” tworzą najcenniejsze obiekty pozyskane w ciągu stu lat działalności muzeum (m. in. Szachy Sandomierskie, jedyna zachowana sukmana sandomierska, dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza, statut 

sandomierskiego cechu krawców wydany przez Zygmunta III Wazę oraz druk reguły św. Benedykta z 1737 r.). Wiele obiektów – w tym tych najcenniejszych – wymagało pilnej konserwacji, bez której nie mogłyby znaleźć się w przestrzeni ekspozycji, co znacząco wpłynęło na 

jej ostateczny kształt. Nie były dotychczas prezentowane publiczności ze względu na zły stan zachowania.
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Darmowy Listopad w Rezydencjach 

Królewskich (Zamek Królewski w Sandomierzu 

- Muzeum)

Kultura i dziedzictwo narodowe 75 510,00

środki finansowe Ministra 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego

listopad

Popularyzacja i promocja instytucji za pośrednictwem wirtualnych 

kanałów promocyjnych w ramach budowania wspólnej marki 

Polskich Rezydencji Królewskich. Promocja siedzib polskich 

monarchów, zabytków i muzealnych zbiorów, zwiększenie 

dostępności do instytucji kultury, szczególnie wśród dzieci, 

młodzieży i seniorów. 

Akcja organizowana przez Rolskie Rezydencje Królewskie we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie umożliwiło darmowy wstęp do wszystkich instytucji biorących udział w akcji w czasie trwania Darmowego Listopada, specjalne zwiedzanie 

wystawy jubileuszowej "Sto lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921-2021" oraz seans filmu dokumentalnego poświęconego historii instytucji.
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Nowa wystawa stała "Korona sandomierska" Kultura i dziedzictwo narodowe 1 000,00 środki własne 4 listopada

Promocja instytucji, popularyzowanie i udostępnianie materialnych 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wystawa „Korona sandomierska” w przestrzeni baszty gotyckiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu prezentuje doskonałą kopię korony hełmowej, odnalezionej w 1910 roku w ogrodzie przy dawnym klasztorze Panien Benedyktynek w Sandomierzu. Pod korzeniami starej 

lipy odnaleziono hełm z trójkątną zasłoną ochronną, a w nim cztery części korony wraz ze szpilami. Nieopodal natrafiono na dwa groty oszczepów. W chwili odnalezienia skarbu Polska była pod zaborami, dlatego o odkryciu wiedziało tylko nieliczne grono wyższych dostojników 

kościelnych z biskupem Marianem Józefem Ryxem. Korona przez pewien czas przechowywana była w domu sióstr Chodakowskich, córek słynnego sandomierskiego lekarza Leona, właścicielek księgarni (na obecnej ul. Sokolnickiego). W 1911 r. korona, hełm i groty oszczepów 

w tajemnicy przed zaborcami zostały przewiezione do Skarbca Katedry Wawelskiej. Do dzisiaj przechowywane są w Muzeum Katedralnym imienia Jana Pawła II na Wawelu w Krakowie.
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Muzeum Zamkowe w 

Sandomierzu

Spotkanie muzealne „13 XII 1981 – Przeciw 

własnemu Narodowi”
Kultura i dziedzictwo narodowe 1 000,00 środki własne 13 grudnia

Popularyzacja wiedzy o wydarzeniach solidarnościowych w Polsce 

i regionie w ramach ogólnopolskich obchodów 40 rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Spotkanie muzealne związane z powstaniem i działalnością NSZZ Solidarność Ziemi Sandomierskiej oraz kontekstem wprowadzenia stanu wojennego w Polsce dnia 13 grudnia 1981 r. Prezentacja dokumentów i fotografii ze zbiorów sandomierskiego Muzeum Okręgowego, 

specjalne oprowadzanie po wystawie czasowej „Droga do wolności – Sandomierz 80-89”.

276
Muzeum Zamkowe w 

Sandomierzu
Nowa wystawa stała "Szachy sandomierskie" Kultura i dziedzictwo narodowe 2 500,00 środki własne 17 grudnia

Promocja instytucji, popularyzowanie i udostępnianie materialnych 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Nowa ekspozycja stała poświęcona Tzw. szachom sandomierskim - zostały znalezione 9 października 1962 r. na Wzgórzu św. Jakuba. Odkrycia dokonano w ramach wykopalisk prowadzonych przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN (pod kierunkiem doktora Jerzego 

Gąssowskiego) na obszarze, gdzie znajdowało się centrum średniowiecznego Sandomierza do drugiej połowy XIII wieku (kiedy miasto zostało zniszczone przez dwa najazdy mongolskie). Jako czas powstania szachów sandomierskich przyjmuje się XII lub pierwszą połowę XIII 

wieku.
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Muzeum Zamkowe w 

Sandomierzu

Doposażenie Sali Rycerskiej Zamku 

Królewskiego w Sandomierzu – siedziby 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Kultura i dziedzictwo narodowe 297 292,00
dotacja celowa na wydatki 

bieżące MKiDN
grudzień

Dzięki realizacji zadania poprawie uległa cała infrastruktura 

związanaStulecie odzyskania niepodległości z obsługą wydarzeń 

kulturalnych – na najwyższym poziomie, z myślą o publiczności i 

artystach.

Przestrzeń Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu – siedziby Muzeum pilnie potrzebuje gruntownej modernizacji i doposażenia sali w krzesła i stoły, a także w profesjonalny sprzęt konferencyjny i audiowizualny, niezbędny przy organizacji dużych wydarzeń 

artystycznych. 

278
Muzeum Zamkowe w 

Sandomierzu

Zakup obrazu olejnego Piotra Michałowskiego 

„Jeździec na siwym koniu" z kolekcji 

Jagnińskich z Garbacza 

Kultura i dziedzictwo narodowe 360 000,00
dotacja inwestycyjna  

MKiDN
grudzień

Dzięki realizacji inwestycji, której celem był zakup obrazu pędzla 

Piotra Michałowskiego, a efektem wzbogacenie kolekcji o dzieło 

wybitnego przedstawiciela romantyzmu w malarstwie polskim, 

wzrosła ranga Sandomierskiej Galerii Obrazów (od 2002 nazwa 

muzealnego zbioru malarstwa). Kolejne efekty inwestycji to: 

umieszczenie na stałej ekspozycji malarstwa polskiego XIX-XX 

wieku, która zostanie otwarta jesienią 2022 roku oraz włączenie do 

opracowywanej publikacji o charakterze katalogowo-albumowym, 

omawiającej 100 najcenniejszych dzieł malarstwa z XVIII-XX 

wieku w zbiorach Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.  

Zakup wzbogacił więc zasób muzealnych zbiorów o obiekt nie tylko o dużej wartości artystycznej, ale również historycznej, gdyż jest związany bezpośrednio z ziemiaństwem sandomierskim, ściślej z rodziną Jagnińskich herbu Tarnawa, wywodzącą się z Jagnina (wsi położonej 

między Sandomierzem a Opatowem), a w okresie międzywojennym zamieszkałej w Garbaczu. Zakupiony obraz Piotra Michałowskiego będzie jednym z najważniejszych obiektów na otwieranej jesienią 2022 roku stałej wystawie malarstwa XIX-XX wieku. 

279
Muzeum Zamkowe w 

Sandomierzu

Zakup obrazów „Pod słońce” Stanisława 

Kamockiego, "Portret kobiety" Jana 

Nepomucena Lewickiego oraz „Portret 

dygnitarza Księstwa Warszawskiego” 

anonimowego malarza polskiego

Kultura i dziedzictwo narodowe 150 000,00
dotacja inwestycyjna  

MKiDN
grudzień

Dzięki realizacji inwestycji, której celem jest zakup obrazu 

Stanisława Kamockiego „Pod słońce” oraz „Portretu kobiety” Jana 

Nepomucena Lewickiego, wzrosła ranga Sandomierskiej Galerii 

Obrazów (od 2002 nazwa muzealnego zbioru malarstwa). Kolejne 

efekty inwestycji to: umieszczenie na stałej ekspozycji malarstwa 

polskiego XIX-XX wieku, która zostanie otwarta jesienią 2022 roku 

oraz włączenie do opracowywanej publikacji o charakterze 

katalogowo-albumowym, omawiającej 100 najcenniejszych dzieł 

malarstwa z XVIII-XX wieku w zbiorach Muzeum Zamkowego w 

Sandomierzu.  

Statutowym zadaniem Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jest zbieranie obiektów związanych z ziemią sandomierską, w tym również dzieł sztuki. Stanisław Kamocki był malarzem blisko związanym z Sandomierzem i jego najbliższą okolicą, w której miał rodzinę. Jan 

Nepomucen Lewicki był ważnym warszawskim malarzem akademickim, znanym jednak głównie z serii wizerunków strojów ludowych, w tym słynnego (wręcz ikonicznego dla etnografów) przedstawienia chłopów sandomierskich. Obraz malarza tak ściśle kojarzonego z 

sandomierskim dziedzictwem kulturowym stanowić będzie cenny element muzealnej kolekcji malarstwa akademickiego z XIX wieku i korzystnie go uzupełni. 

280
Muzeum Zamkowe w 

Sandomierzu

Remont muru oporowego wzgórza zamkowego 

– siedziby Muzeum Okręgowego w 

Sandomierzu

Kultura i dziedzictwo narodowe 215 000,00
dotacja inwestycyjna 

MKiDN
grudzień

Poprawa złego stanu muru oporowego Wzgórza Zamkowego i 

wizerunku siedziby Muzeum – sandomierskiego zamku, dawnej 

rezydencji królewskiej. 

Mur oporowy Zamku Królewskiego w Sandomierzu powstał w I połowie XIX w., biegnie wzdłuż ulicy Zamkowej na długości 123 m, stanowi zabezpieczenie skarpy południowej i wschodniej wzgórza zamkowego przed obsuwaniem się, jest widoczny z głównej trasy 

Sandomierz–Kraków, miejskich tras turystycznych i bulwaru wiślanego.Według ostatniej kontroli technicznej obiektu stwierdzono liczne zarysowania, odparzenia oraz zabrudzenia tynków, wymagające napraw, czyszczenia i malowania, które były częścią przeprowadzonego 

remontu.
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Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga

Imprezy realizowane przez Filharmonię 

Świętokrzyską: koncerty, projekcje filmów, 

spektakle, oferta wystawiennicza, a także 

działania kulturalno-edukacyjne organizowane 

dla grup docelowych, tj. dzieci, osób starszych,  

rodzin z dziećmi 

Kultura i dziedzictwo narodowe
MKiDN, sponsorzy, wpływy 

własne, budżet
01.01 - 31.12.2021 Edukacja muzyczna społeczeństwa.

Prezentacja twórczości kompozytorów ze światowej literatury muzycznej. Zainteresowanie słuchaczy różnorodnymi formami muzycznymi począwszy od baroku po współczesność. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększa interakcje społeczne i prowadzi do zacieśniania 

więzi społecznych, w tym międzypokoleniowych, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju kapitału społecznego.
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Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga
festiwal 29. Świętokrzyskie Dni Muzyki Kultura i dziedzictwo narodowe MUZYKA

MKiDN, sponsorzy, wpływy 

własne, budżet
22-29.10.2021 Prezentacja dorobku polskiej kultury muzycznej.

Świętokrzyskie Dni Muzyki to coroczny festiwal Filharmonii Świętokrzyskiej, którego głównym wątkiem od lat pozostaje szeroka prezentacja muzyki polskiej. Podczas festiwalu odbywają się koncerty symfoniczne, kameralne, rodzinne, jazzowe, prezentacja filmu, spotkania z 

artystami, promocje książek, a wszystko to służy przybliżeniu słuchaczom dorobku polskich kompozytorów.

283
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga
III Festiwal Filmu i Muzyki. Hiszpania Kultura i dziedzictwo narodowe

Sponsorzy, wpływy własne, 

budżet
03-10.09.2021

Prezentacja dorobku hiszpańskiej kinematografii i kultury 

muzycznej.
Idea festiwalu to poznawanie kultury muzycznej i kinematografii innych narodów. Sposób na poszerzenie wiedzy o stosunku do życia, mentalności, słabościach i radościach prezentowanego kraju.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

IX Międzynarodowy Konkurs Kolęd, Pastorałek 

i Piosenek Świątecznych „Kolęda Płynie z 

Wysokości...”

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

grudzień 2020- styczeń 

2021
Propagowanie kultury. Międzynarodowy konkurs: Zbieranie zgłoszeń, Przesłuchania uczestni-ków (on – line), Koncert laureatów. Występy: solistów, zespołów, chórów podczas koncertu laureatów. Liczba odbiorców: ok. 400os.  Odbiorcy: szeroka grupa odbiorców.

285

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Audycje radiowe Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

kwiecień Propagowanie zwyczajów wielkanocnych. Osiągnięty wskaźnik 2.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Koncerty we współpracy z agencjami 

artystycznymi 
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

19 czerwca Rozrywka i kultura. Liczba uczestników 285 os.

287

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

„Baśnie i legendy świętokrzyskie” to cykl 

słuchowisk nagranych w profesjonalnym studiu 

WDK ilustrowanych bajkowymi plakatami 

autorstwa grafika WDK.

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Styczeń – marzec Przygotowanie materiałów Opracowanie 70 ilustracji do „Baśni i legend świętokrzyskich”. Nagranie i opublikowanie 4 odcinków tego słuchowiska. Uczestnicy: 50 os.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Bardzo Młoda Kultura

Projekt w latach 2019–2021. Świętokrzyskie
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 127 500,00

Narocowe Centrum Kultury 

(projekt realizowany w 

ramach programu Bardzo 

Młoda Kultura  2019-2021)

Styczeń – Listopad

Edukowanie animatorów kultury z regionu świętokrzyskiego i 

wpieranie działań z zakresu korelacji pomiędzy edukacją i kulturą, 

których aktywność jest ukierunkowana na wykorzystanie potencjału 

regionu świętokrzyskiego.

Poprzez realizacje projektu Bardzo Młoda Kultura osiągnięto zamierzone rezultaty projektu - rozwój edukacji kulturalnej w regionie świętokrzyskim. W ramach projektu przeprowadzono szereg warsztatów, konkursów, spotkań tematycznych skierowanych do szerokiego grona 

odbiorców. Projekt stanowił pilotaż dla współpracy miedzy instytucjami kultury i oświaty w regionie. 

289

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Konkurs „Gwary Ludowej – Godki 2021” Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

02 lutego Szerzenie dziedzictwa kulturowego. Liczba praca do oceny: 60 szt.

290

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

XVII Festiwal Wielkopostny Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 3 500,00

Środki  WDK: 1000

Wojewoda 

Świętokrzyski:1000

Gmina Daleszyce 1500

luty/marzec, Szerzenie kultury w dziedzinie muzyki i śpiewu. Online: przesłuchania, wyniki oraz rozstrzygnięcie Konkursu Pieśni Wielkopostnych (część muzyczna i plastyczna festiwalu). Obostrzenia covid.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Senior Show i grupa teraz MY Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok Szerzenie kultury wśród seniorów. Osiągnięty wskaźnik 7.

292

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

„Mundurowy Dzień Kobiet” (on-line) Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

8 marca  Utrwalanie tradycji Dnia Kobiet. 
„Mundurowy Dzień Kobiet” (on-line). Wystąpił Krzysztof Respondek, popularny, utalentowany aktor i kabareciarz. Z okazji Dnia Kobiet życzenia paniom złożyli m.in. Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Kielc oraz Komendant 

Wojewódzki Policji w Kielcach. Obiorcy 150 os. dorosłych.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Festiwale osób niepełnosprawnych Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 6 017,00

Finansowane z funduszy 

Stowarzyszenia, MOPR, i 

środków WDK

czerwiec, wrzesień
Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego wśród osób 

niepełnosprawnych.
Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego wśród osób niepełnosprawnych, zdobycie I nagrody na dwóch spośród trzech festiwali.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

„Koncert pasyjny Krzyżu Święty” (on line). Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

21 marca Prezentacje artystyczne wykonawców. Uczest. 60 os. 
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

 „Konkurs z Jajem”. Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 1 500,00

Środki WDK: 500 zł

Sponsorzy: Kuria 

Diecezjalna: 500 zł; 

Kuratorium: 500 zł

1 kwietnia Propagowanie zwyczajów wielkanocnych. Zadanie konkursowe polega na ozdobieniu jaja styropianowego bądź wydmuszki  techniką tradycyjną lub dowolną. Uczestnicy ok.100  os.(dzieci / młodzież).
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

„Witaj majowa jutrzenko” koncert 

przygotowany z okazji 230. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

26 kwietnia Obchody Konstytucji 3 maja. Realizacja koncertu „Witaj majowa jutrzenko” przygotowanego z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (Publikacja w sieci: 3 maja.). Odbiorcy: 150 os.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Marszałkowska Orkiestra Dęta - koncerty Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

23 maja Szerzenie kultury i rozrywki. Odbiorcy: 200 os.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Techniczny 

„Nasz wiatrak, nasze dziedzictwo”.  
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Stypendium Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

dr Natalii Lyons

5 maja Zbieranie zgłoszeń. Obrady Rady Artystycznej i wybór laureatów konkursu. Prezentacja nagrodzonych prac na stronach internetowych WDK. Odbiorcy: 120 os (dzieci i młodzież).
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski:

-eliminacje rejonowe

-eliminacje wojewódzkie

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

19.05

27.05

28.05

4, 5.06

Liczba uczestników: 150 os.

300

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Dzień Dziecka 2021. Koncert „Polska – 

Dzieciom”.

Występ podopiecznych Studio Wokalnego 

WDK

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

1 czerwca Propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży. Koncert charytatywny dla dzieci w wieku 5–15 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Odbiorcy 300 os.(dzieci/młodzież).
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Koncert charytatywny „Pełna Micha” Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

15 czerwca Koncert Koncert charytatywny na rzecz zwierząt podczas którego licznie zebrano karmę dla kotów i psów. Liczba uczestn.150 os.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

 Konkurs Wokalny „Domowe piosenki”. Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

16 czerwca Zbieranie zgłoszeń. Rada artystyczna wyłoniła 3 laureatki.Uczest.70 os.
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Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

45 Buskie Spotkania z Folklorem
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 23 000,00

3000WDK, 20 000 

współ.(Starostwo Powiatowe 

w Kielcach , Radio Kielce, 

Urząd Gminy w Nowym 

Korczynie, Urząd Gminy w 

Masłowie, Opatowski 

Ośrodek Kultury, Urząd 

Miasta i Gminy Busko-Zdrój, 

Starosta Buski, Centrum 

Kultury w Jędrzejowie, 

Miejskie Centrum Kultury w 

Skarżysku, BSCK Busko-

Zdrój)

lipiec-sierpień

Przegląd ma na celu dokumentowanie muzyki ludowej naszego 

regionu oraz popularyzację muzykowania, śpiewu i tańców 

ludowych, promowanie kultury ludowej regionu świętokrzyskiego.

Przegląd kapel ludowych, solistów instrumentalistów, solistów śpiewaków, regionalnych zespołów tanecznych i zespołów śpiewaczy. Organizacja eliminacji regionalnych oraz finału. Liczba uczestników 2500 os. Koncert finałowy w Kielcach – koncert laureatów.

304

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Koncert Patriotyczny „Niech żyje Polska” Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

12 sierpnia Koncert Występ podopiecznych Studio Wokalnego WDK.

305

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Polska dziękuje. W duchu niepodległej Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

13 sierpnia Koncert Nie dotyczy

306

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Konferencja Kin Studyjnych Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 2 460,00
Stowarzyszenie Kin 

Studyjnych
14-16 września Przeprowadzenie ogólnopolskiego wydażenia branży kinowej. Uczestnicy: 200 os.

307

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Spotkania Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

styczeń - grudzień Spotkania dotyczące inicjatyw związanych z kulturą.

W ramach spotkań zorganizowano szereg inicjatyw, w tym m.in.:

1) XIV Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej, 

2) Wycieczka Podopiecznych Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,

3) Promocja książki  o świętokrzyskich artystach „Ludzie z pasją".

308

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Teatr Plastyczny SEN pt.”Fale”, Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

29 września Szerzenie kultury wśród osób głuchoniemych.

Teatr Plastyczny SEN:

Liczba członków TP SEN: 4 osób niesłyszących.

Widowisko pt: Fale, które zostało zarejestrowane do programu TVP „Spotkania w świecie ciszy” i wyemitowana w ogólnopolskim kanale TVP 23 i 27 października.
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309

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Przeglądy Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 6 500,00

Starostwo Powiatowe w  

Kielcach,

WDK

styczeń - grudzień Przegląd dotyczące inisjcatyw związanych z kulturą.

Zorganizowano szereg przeglądów, w tym m.in.: 

1) Dziecięca Estrada Folkloru, Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich, 

2) 12. Regionalny Przegląd Gadek „Toto Nase Ludowe Godanie, 

3) W Sali Kominkowej odbył się finał X Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, 

4) I Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

310

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

W  Sali Kominkowej odbył się finał 

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 

„Ach, Świętokrzyskie czaruje”

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 1 100,00
Środki WDK: 600 ZŁ

Sponsorzy: 500
23 października Konkurs Rada Artystyczna nagrodziła 5 laureatów.

311

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Grupa Scyzory Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

cały rok Propagowanie kultury, muzyki i śpiewu.

312

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Występy zespołu Uśmiech Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

cały rok Propagowanie kultury wśród osób niepełnosprawnych.

313

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Prelekcje i seansy filmowe Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

cały rok Propagowanie kultury filmu.

314

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Warsztaty dla niepełnosprawnych z Zespołu 

„Uśmiech” 
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy

Stowarzyszenie na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych  

„UŚMIECH” 

cały rok Szerzenie kultury wśród osób niepełnosprawnych. Wskażnik: 4

315

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

11 listopada – w Sali Widowiskowej odbył się 

koncert „85 lat Domu WFiPW w Kielcach” z 

okazji jubileuszu budynku oraz Narodowego 

Święta Niepodległości.

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

11 listopada Koncert Jubileuszowy Wręczono odznaczenia i statuetki, wystąpili wykonawcy WDK oraz Olga Bończyk i zespół Mafia. Uczestnicy 50 os.

316

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Kapela Podwórkowa SCYZORY – udział w 

koncertach, festiwalach i imprezach 

okolicznościowych, nagranie filmu 

promującego oraz płyty.

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok Warsztaty Cykliczne spotkania - zajęcia cotygodniowe. Grupa 5 os.

317

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Wystawy Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok
Rozpowszechnianie sztuki, upamiętnienie rocznic, promocja 

artystów.
Zorganizowano 12 wystaw w tym 1 on-line.

318

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy im. 

Henryka Morysa i Andrzeja Litwina .
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 3 000,00

WDK: 1 000ZŁ; 

SPONSORZY: 2 000 ZŁ
19 - 21 listopada Szerzenie kultury w dziedzinie muzyki i śpiewu. Zbieranie zgłoszeń. Przesłuchania uczestników (on – line). Koncert laureatów. Występy. Odbiorcy 60 os.

319

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Portal Informacji Kulturalnych: Transmisje 

internetowe 

(on-line) oraz publikacje

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok
Przygotowanie publikacji i transmisji on-line dotyczących 

organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Osiągnięty wskaźnik: 42 szt. transmisji on-line; 63 publikacje artykułów.

320

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Spektakl "Ponad mogiły" Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

28 listopada
Przygotowanie i pokaz spektaklu upamiętniającego wybuch 

powstania listopadowego.
Spektakl Studia Teatralnego LS  w reżyserii Lecha Sulimierskiego. Przedstawienie oparte było na tekstach Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl powtórzono dla szkół 29 listopada dwukrotnie.

321

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

 I Wojewódzki Konkurs Literacki poświęcony 

twórczości Świętego Jana Pawła II - "Piękno 

stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości 

Świętego Jana Pawła II"

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 2 100,00

Uzdrowisko Busko – Zdrój: 

500 zł

Starostwo Powiatowe 

Staszów: 500 zł

Urząd Wojewódzki Woj. 

Świętokrzyskiego: 800 zł

Kuratorium Oświaty: 300 zł

7 grudnia
W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury odbył się wieczór literacki "Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II" połączony z wręczeniem nagród laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego poświęconego twórczości Świętego 

Jana Pawła II. Podczas spotkania otwarta została wystawa filatelistyczna "Drogi do świętości". Odbiorcy 60 os.

322

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Szkoła Tańca „CHARLESTON” Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok Warsztaty Cykliczne spotkania - raz, dwa razy w tygodniu. Grupa: 70 os.

323

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Studio Tea-tralne „LS”

Warsztaty Aktorskie dla dzieci i mło-dzieży
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

cały rok Propagowanie kultury teatru. Wskażnik: 2

324

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Warsztaty teatralne w języku migowym 

wykonaniu liderów Teatru Plastycznego SEN 
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

cały rok Szerzenie kultury i sztuki wśród osób głuchoniemych. Wskażnik: 5

325

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Filmowe Czytanki Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

14,21,28 lutego,  7 

marca, 23,30 maja, 6,27 

czerwca, 5,19,26 

września,  3,24 

października,  14,28 

listopada,  12,19 grudnia

Czytanie książki na głos, projekcja filmu. Odbiorcy: 322 os.

326

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Seanse filmowe w Kinie Fenomen Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

styczeń - grudzień Popularyzacja polskiej i zagranicznej kinematografii.

Przeprowadzono szereg seansów filmowych (ponad 60), w zakresie:

1) Kino letnie z klimatem (Wakacyjne seanse wieczorne pod gołym niebem),

2) Filmowy Klub Seniora,

3) Dzień Kobiet,

4) Fenomenalne wakacje,

5) Zamówione seanse szkolne,

6) Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”,

7) Seanse repertuarowe / weekendy.

327

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Multimedialne materiały e-learning- Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok Edukacja Osiągnięty wskaźnik: 30 szt.

328

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Portal Informacji Kulturalnych:Materiały 

filmowe
Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok Filmy (felietony, reportaże z koncertów, wydarzeń). Osiągnięty wskaźnik: 145 szt.

329

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Banery promujące wydarzenie kulturalne Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok
 Przygotowanie galerii fotograficznych z wydarzeń w regionie 

świętokrzyskim.
Osiągnięty wskaźnik: 102 szt.



Lp.
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330

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Portal Informacji Kulturalnych:Fotorelacje z 

imprez i relacji kulturalnych woj. 

świętokrzyskiego

Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok Fotorelacje Osiągnięty wskaźnik: 164 szt.

331

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

„Od ucha do ucha” Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok Przygotowanie e-materiałów. Osiągnięty wskaźnik: 3 szt.

332

Wojewódzki Dom Kultury 

im. J. Piłsudskiego w 

Kielcach 

Konsultacje Kultura i dziedzictwo narodowe Nie dotyczy 0,00

Działanie wykonywane 

zasobami rzeczowymi i 

osobowymi WDK

Cały rok

Rozpowszechnianie tradycji dotyczących wierzeń, obrzędów, 

zwyczajów, obyczajów i codziennego życia mieszkańców wsi 

kieleckich.

Przeprowadzono konsultacje między innymi  dot. świąt wielkanocnych oraz w zakresie:  „Wierzenia i zwyczaje okołopogrzebowe”, „Chrzest”,  „Święto-janki”„O Zbóju Madeju”. 

333
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu kultury 

Kultura i dziedzictwo narodowe
Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2021 rok
448 683,93

Województwo 

Świetokrzyskie
2021 r. 

Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury jest 

wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia 

artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr 

kultury, promocja i upowszechnienie kultury i sztuki oraz jej 

dokumentowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz 

tradycji regionalnej poprzez wybór zadań i ich dofinansowanie. 

Zadania powinny były realizowane na rzecz mieszkańców 

Województwa Świętokrzyskiego.

Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury; wzbogacenie oferty kulturalnej regionu; ułatwienie dostępu do usług kulturalnych dla mieszkańców wojewodztwa. 

334
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Organizacja i współorganizacja przedsięwzieęć 

z dziedziny kultury w regionie 
Kultura i dziedzictwo narodowe nie dotyczy 30 160,00

Województwo 

Świetokrzyskie
2021 r. 

Celem inicjatywy jest wzbogacenie oferty kulturalnej regionu 

świetokrzyskiego poprzez organizację i współorganizację 

wartościowych przedsięwzięć kulturalnych promujacych 

dziedzictwo kulturowe, twórczośc artystyczną  i edukację 

kulturową. 

W 2021 r. na obszarze województwa świętokrzyskiego zrealizowano 14 przedsięwzięć prezentujacych dorobek kulturowy oraz promujących regionalne dziedzictwo kultury.

335
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
Świętokrzyska Nagroda Kultury Kultura i dziedzictwo narodowe nie dotyczy 58 747,47

Województwo 

Świetokrzyskie
28.10.2021 r. 

Nagrodzenie świętokrzyskich artystów, twórców, naukowców, 

instytucji i stowarzyszeń za działaność na rzecz upowszechniania 

kultury i dziedzictwa kuturowego.

Świętokrzyska Nagroda Kultury ustanowiona uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,  jest przyznawana przez Zarząd Województwa dla osób indywidualnych lub zespołów. Nagroda ma charakter dwustopniowy:  I stopnia przyznawane są nagrody za 

szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego,  nagrody II stopnia - za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia 

kulturalnego w województwie świętokrzyskim. W 2021 r. uhonorowano II nagrodą 10 osób oraz przyznano 2 nagrody honorowe.

336
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Nagrody dla laureatów przedsięwzięć o 

charakterze konkursowym w dziedzinie kultury 
Kultura i dziedzictwo narodowe nie dotyczy 19 000,00

Województwo 

Świetokrzyskie
2021 r.

Nagrodzenie twórców i wykonawców  - laureatów konkursów w 

dziedzinie twórczości artytstycznej.

W 2021 r. nagrodzono laureatów konkursów o zasięgu regionalnym ( w tym Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2021, konkursu Porównania 30. skierowanego do środowiska plastycznego Ziemi Sandomierskiej, 

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. F.Raka).

337
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

 „Chopin in memoriam” w ramach XXVII 

Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. 

Krystyny Jamroz w Busku Zdroju,  

Kultura i dziedzictwo narodowe nie dotyczy 20 000,00
Województwo 

Świetokrzyskie
1 sierpień 2021

Wzmocnienie potencjału kulturowego regionu. Wsparcie realizacji 

27 edycji imprezy o miedzynarodowym zasięgu, służącej promocji 

dorobku kulturowego regionu poprzez prezentację muzyki 

klasycznej w wykonaniu uznanych wykonawców z kraju  i 

zagranicy oraz regionu świetokrzyskiego.

Międzynardowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz w Busku-Zdroju to festiwal muzyki poważnej, który odbywa się corocznie od 1995 roku. Impreza gromadzi znanych polskich i zagranicznych muzyków, dyrygentów i śpiewaków oraz rzesze miłośników muzyki z całego kraju. 

Sfinansowano jeden z koncertów festiwalowych.

338
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. 

Tadeusza Włoszka
Kultura i dziedzictwo narodowe nie dotyczy 37 283,70

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Nagroda honoruje działalność muzealną pracowników 

świętokrzyskich muzeów oraz działalność instytucji muzealnych.

Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. Tadeusza Włoszka jest przyznawana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za wkład w dokumentowanie historii regionu, tworzenie wystaw, publikacje, edukację muzealną oraz konserwację zbiorów. Nagrodą finansową mogą 

zostać uhonorowani pracownicy muzeów działających na terenie województwa świętokrzyskiego, a honorową - instytucje muzealne. Celem inicjatywy jest wsparcie finansowe pracowników świętokrzyskich muzeów, docenienie ich pracy i motywowanie do kolejnych działań. W 

2021 r. nagrodę finansową otrzymały 3 osoby a honorową - jedna instytucja. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wrześniu w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura Ekomuzeum w Starachowicach, podczas uroczystej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 

w naszym regionie. 
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Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonym na obszarze województwa 

świętokrzyskiego  

Kultura i dziedzictwo narodowe nie dotyczy 400,000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. 

Wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 

W ramach ogłoszonego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono 23 dotacji na łączną kwotę 400.000,00. W wyniku przeprowadzonych prac zabezpieczono i utrwalono substancję 

zabytkową, zahamowano procesy jej destrukcji oraz wykonano dokumentację - w tym badania stratygraficzne, zachowano autentyczne formy obiektów dla przyszłych pokoleń, przywrócono oraz utrzymano estetyczny wygląd obiektów zabytkowych. 
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Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie 

terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki 

w Kielcach” - pomoc finansowa dla Miasta 

Kielce

Kultura i dziedzictwo narodowe nie dotyczy 20.000,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego, utrwalanie świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Udzielenie w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach” Inicjatorem wzniesienia pomnika upamiętniającego tragiczne losy 

polskich matek deportowanych z rodzinami do syberyjskich łagrów i stepów Kazachstanu po agresji Związku Radzieckiego na Polskę w dniu 17 września 1939 roku był Społeczny Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Matki Polki Sybiraczki. Autorem projektu obelisku jest 

rzeźbiarz Sławomir Micek. Pomnik ten jest świadectwem pamięci heroizmu polskich matek, a zarazem hołdem złożonym Matkom Sybiraczkom za walkę o utrzymanie przy życiu swoich dzieci i przekazywanie wartości patriotycznych i tradycji narodowych.  
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego 

z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 

roku

Sport i turystyka

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

255 278,78
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa, 

aktywizacja społeczeństwa oraz poprawa stanu szlaków 

turystycznych w regionie.

Zadania w ramach konkursu podzielono na 4 grupy:  Zadanie nr 1 - Organizacja imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych, sesji i sejmików turystyczno-krajoznawczych, odbywających się na terenie województwa 

świętokrzyskiego, adresowanych szczególnie do dzieci i młodzieży; Zadanie nr 2 – Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych oraz tworzenie małej infrastruktury turystycznej na szlakach w województwie świętokrzyskim; Zadanie nr 3 – 

Wydanie niekomercyjnych publikacji promujących walory turystyczno-krajoznawcze regionu świętokrzyskiego; Zadanie nr 4 -  Wykonanie, aktualizacja i modernizacja stron internetowych promujących walory turystyczno-krajoznawcze województwa świętokrzyskiego. 
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - 

promocja
Sport i turystyka 32 000,00

Dotacje z 4 województw 

Polski Wschodniej
2016 - 2021 Utrzymanie trwałości projektu 1c142.

4 województwa Polski Wschodniej: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie, w ramach podpisanych umów dotacyjnych przekazują Województwu Świętokrzyskiemu środki finansowe na utrzymanie trwałości projektu, a w szczególności na utrzymanie i 

rozwój portalu www.greenvelo.pl. Partnerem wykonawczym jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - 

promocja
Sport i turystyka 27 097,53

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2016 - 2021 Utrzymanie trwałości projektu 1c142.

Województwo Świętokrzyskie na podstawie umowy partnerskiej przekazuje do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego środki finansowe na utrzymanie trwałości projektu, w tym utrzymanie i rozwój portalu www.greenvelo.pl oraz utrzymanie 

oznakowania trasy i witaczy w regionie świętokrzyskim.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna 

"Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - 

Święta Katarzyna - etap III

Sport i turystyka 200 000,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 - 2022

Wsparcie projektu Świętokrzyskiego Parku Narodowego mającego 

na celu udostępnienie dla ruchu turystycznego ścieżki  

przebiegającej przez tereny parku śladem dawnej kolejki 

wąskotorowej na odcinku z Nowej Słupi do Świętej Katarzyny.

W ramach środków finansowych własnych oraz przekazanych przez Województwo Świętokrzyskie (200 000,00 PLN w 2021 roku), Świętokrzyski Park Narodowy realizuje prace związane z zagospodarowaniem okolic źródełka i kapliczki św. Franciszka w Świętej Katarzynie, 

w tym m.in. prace ziemne i odwodnieniowe, utwardzenie podłoża oraz budowę punktu obsługi turystycznej i toalety ze zbiornikiem bezodpływowym. Kolejna transza dotacji celowej w wysokości 200 000,00 PLN przekazana zostanie na mocy umowy w 2022 roku.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Wydawnictwa promujące walory turystyczne 

regionu świętokrzyskiego
Sport i turystyka 69 134,61

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Promocja  walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego, 

dziedzictwa kulturowego i największych atrakcji, budowanie i 

kreowanie pozytywnej marki regionu świętokrzyskiego, a za 

pomocą różnorodnych wydawnictw i publikacji promocyjnych.

Materiały dystrybuowane są podczas różnego rodzaju imprez turystycznych oraz targów krajowych i zagranicznych, przekazywane są do punktów i centrów informacji turystycznej, na seminaria i konferencje odbywające się w regionie. Wykonano kalendarz/planer na 2022 rok 

uzupełniony opisami dotyczącymi wybranych atrakcji turystycznych w regionie oraz kalendarz trójdzielny, Informator turystyczny województwa świętokrzyskiego, przewodnik Perły ziemi świętokrzyskiej w 4 wersjach językowych. 

346

Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Imprezy promocyjne organizowane i 

współorganizowane przez Oddział Turystyki
Sport i turystyka 99 118,89

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Rozpoczęcie sezonu turystycznego, spotkania przedstawicieli jst, 

organizacji pozarządowych, biur podróży, przedstawicieli branży 

turystycznej, podsumowanie działalności, wręczenie nagród, 

przedstawienie planów i projektów, promocja turystyki, 

agroturystyki, dziedzictwa kulinarnego.

Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny oraz Obchody Wojewódzkie Światowego Dnia Turystyki - imprezy cyklicznie odbywające się od 2004 roku oraz współorganizacja Superpiechura Świętokrzyskiego. 
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Produkcja i emisja filmu pt.: "Aktywne 

Świętokrzyskie - Góry Możliwości" 
Sport i turystyka 35 670,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
15.11-15.12.2021

Promocja  walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego, 

jego największych walorów, dziedzictwa kulturowego i atrakcji, 

promocja turystyki aktywnej, a także budowanie i kreowanie 

pozytywnej marki regionu świętokrzyskiego. 

Zadanie objęło produkcję filmu oraz zwiastuna promującego możliwości uprawiania turystyki aktywnej w województwa świętokrzyskim w ramach kampanii pt. „Aktywne Świętokrzyskie - Góry Możliwości”. Zarówno film, jak i zwiastun emitowane były w programach Telewizji 

Świętokrzyskiej, na stronie internetowej, FB i kanale Youtube TVŚ oraz za pośrednictwem pasma ogólnopolskiego telewizji kablowej Vectra Media, w godzinach najwyższej oglądalności przed lub po głównym serwisie informacyjnym.  



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

348

Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Inwentaryzacja szlaków turystycznych w 

województwie świętokrzyskim 
Sport i turystyka 83 639,16

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
23.05-01.09.2021

W ramach zadania dokonano inwentaryzacji ok. 1400 km pieszych 

szlaków turystycznych na terenie woj. świętokrzyskiego oraz jego 

najbliższych okolic. Audyt szlaków obejmował sprawdzenie stanu 

oznakowania w terenie wraz z dokonaniem pomiarów GPS, pomiar 

punktowy atrakcji (POI) znajdujących się na szlakach, stworzenie 

opisu krajoznawczego uzupełnionego o fotografie, opracowanie 

raportu z inwentaryzacji zawierającego opis każdego szlaku z 

informacjami dotyczącymi stanu oznakowania oraz napotkanych 

trudności terenowych. 

Pozyskanie bazy danych, która zasili w treść  aplikację i portal turystyczny szlaki.swietokrzyskie.pttk.pl oraz warstwę turystyczną Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPS). Materiały wykorzystywane będą również w innych działaniach 

promocyjnych realizowanych przez Oddział Turystyki np. w wydawnictwach promujących region.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Wdrożenie narzędzi cyfrowych do prezentacji 

atrakcji i szlaków turystycznych regionu 

świętokrzyskiego 

Sport i turystyka 81 180,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
12.08-30.11.2021 

Zadanie obejmowało wdrożenie platformy 

www.swietokrzyskie.szlaki.pttk.pl, na której umieszczone zostały 

wszystkie turystyczne szlaki piesze wraz z opisem tras, pozyskane 

w ramach inwentaryzacji terenowej w latach 2020-2021. Portal 

oraz aplikacja mobilna zostały wyposażone w szereg funkcji 

przydatnych turyście m.in. w moduł prezentujący poszczególne 

szlaki oraz listę ich rodzajów/kategorii; Funkcje: wyświetlenie 

danych szlaku (punkty końcowe, długość, czas przejścia, sumy 

przewyższeń, profil wysokościowy); Funkcje: wyznacz trasę, 

pobierz GPX, zobacz na mapie, a także szczegóły trasy: 

przewyższenia, długość, czas trasy, lista POI z miniaturami ich 

zdjęć, możliwość pobrania plików gpx.

W ramach współpracy z PTTK udało się włączyć świętokrzyskie w rozwijający się na rynku produkt turystyczny tj. ogólnopolską bazę szlaków turystycznych PTTK składającą się z portalu mapowego oraz aplikacji mobilnej. W systemie tym są już województwa małopolskie, 

mazowieckie i podkarpackie a kolejne podobnie jak świętokrzyskie są na etapie działań przygotowawczych. Stworzony system ma na celu ułatwienie przemierzania świętokrzyskich szlaków osobom, które są zainteresowanych uprawianiem różnych form aktywności 

turystycznej: pieszej, rowerowej, kajakowej czy konnej. Publiczne uruchomienie platformy przewidziane jest na przełomie kwietnia i maja 2022 roku.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Badanie mobilności turystów rowerowych na 

terenie województwa świętokrzyskiego
Sport i turystyka 28 905,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
21.07-30.11.2021

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie jakościowych i 

ilościowych badań dot. mobilności turystów rowerowych w 

województwie świętokrzyskim. W ramach realizacji zadania 

przeprowadzono cały proces badawczy obejmujący opracowanie 

narzędzi badawczych, zorganizowanie i przeprowadzenie badań, 

analizę i opracowanie wyników oraz ich przedstawienie w formie 

raportów z wnioskami i rekomendacjami).

Ze względu na tworzoną Koncepcję przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego, która będzie elementem Regionalnego Planu Transportowego oraz z uwagi na działania planistyczne dot. krajowych i regionalnych programów operacyjnych  istniała 

konieczność zbadania mobilności rowerowej i preferencji rowerzystów przed rozpoczęciem realizacji działań zmierzających do rozwoju tras rowerowych w województwie świętokrzyskim.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Dostawa i montaż 3 szt. liczników rowerowych 

wraz z dedykowaną stroną prezentującą wyniki 

ze wszystkich czujników

Sport i turystyka 93 494,76
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
31.12.2021-31.03.2022

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż 3 szt. liczników 

rowerowych wraz z dedykowaną stroną prezentującą wyniki ze 

wszystkich czujników. System do zliczania rowerzystów składa się 

z następujących elementów:

1) czujnik z pętlą indukcyjną;

2) aplikacja do obsługi danych, z dostępem online;

3) dedykowana strona internetowa z wynikami i wizualizacją 

wszystkich danych zarejestrowanych przez czujniki z możliwością 

pobrania danych ze wskazanego zakresu czasu.

Dostawa i montaż pętli indukcyjnych jest niezbędna do monitorowania wskaźnika rezultatu w zakresie liczby użytkowników Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

Realizacja zadania jest odpowiedzią na wnioski sformułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie z dn. 27.01.2021 r. z kontroli utrzymania i wykorzystania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2021 roku

Sport i turystyka

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

2 167 000,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

W ramach trzech otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez zarząd Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku podpisano 256 umów ze 146 organizacjami pozarządowymi. Zadania zlecone realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji to głównie: 

szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików, szkolenie ponadklubowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa świętokrzyskiego, organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacja programu powszechnej nauki pływania "Umiem 

Pływać", upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego, rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy oraz efektywne wykorzystanie czasu 

wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. W ramach konkursu zostały wsparte zadania, które wpłynęły na poprawę warunków uprawiania sportu, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników, szerszy dostęp do 

różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Współpraca w organizacjami pozarządowymi 

poprzez procedowanie ofert  składanych przez 

organizacje z własnej inicjatywy na podstawie 

art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

Sport i turystyka 311 530,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

W 2021 roku 85 organizacji pozarządowych złożyło 113 ofert współpracy w ramach trybu pozakonkursowego. Wszystkie oferty zostały poddane konsultacjom społecznym. Z organizacjami  zawarto 88 umów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Zarząd przyznał w 

formie uchwał dofinansowanie w kwocie 311 530,00 PLN. 
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych 

Stypendia sportowe Sport i turystyka 199 570,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Stypendia sportowe są formą wyróżnienia i wsparcia młodych 

sportowców, którzy mają szczególne osiągnięcia sportowe na 

arenie krajowej oraz międzynarodowej i są reprezentantami 

województwa świętokrzyskiego.

Stypendia wypłacane były przez okres 7 miesięcy od czerwca do grudnia 2021 roku. Otrzymało je 59 zawodników i zawodniczek  z województwa świętokrzyskiego  startujących w dyscyplinach olimpijskich. Łączna kwota wypłaconych w 2021 roku świadczeń wyniosła 199 

570,00 PLN.
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Świętokrzyski Fundusz 

Rozwoju Spółka  z 

ograniczoną  

   odpowiedzialnością

Umowa wdrożenia i zarządzania Instrumentem 

Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 

2/PPWT/14720/2021/IV/DIF/370 zawarta 

pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju 

Sp. z o.o. jako Pośrednikiem 

Finansowym/Wykonawcą a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego jako Zamawiającym 

Gospodarka i innowacje / Ochrona 

zdrowia

Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej na lata 2007-2013 do 

instrumentów inżynierii finansowej w 

ramach projektu "Reporęczenia i 

pożyczki szansą na zwiększenie 

finansowania zewnętrznego MSP. 

Instrumenty wsparcia funduszy 

poręczeniowych i pożyczkowych w 

Polsce Wschodniej" (Działanie 1.2 

Instrumenty inżynierii finansowej PO 

RPW 2007-2013)

12 631 578,95

Środki z Programu 

Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej na lata 

2007-2013

03.2021 do 06.2022 plus 

spłaty 7 lat plus 

archiwacja 10 lat (do 

2039)

Udzielanie pożyczek inwestycyjnych i obrotowych, w tym na 

poprawę płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami 

COVID-19 dla przedsiębiorców z segmentu MSP działających w 

branży turystycznej lub okołoturystycznej w Polsce Wschodniej 

przy czym co najmniej 70% pożyczek będzie przeznaczone na 

inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP.

356
Departament Ochrony 

Zdrowia

Wojewódzki Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021 - 2025
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 83 236,00

Opłaty zezwolenia sprzedaż 

napojów alkohol
2021 r.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i 

innymi zachowania mi ryzykownymi.

Wspierano inicjatywy dotyczące:

- działań o charakterze informacyjno – edukacyjnym mających na celu ograniczanie stosowania środków psychoaktywnych

- działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

357
Departament Ochrony 

Zdrowia

Harmonogramu realizacji na terenie 

Województwa Świętokrzyskiego zadań w 

ramach Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 

2017 - 2021

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 20 000,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV wśród 

mieszkańców województwa, poprawa jakości życia osób 

zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich.

Wspierano działania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS które były skierowane do różnych grup odbiorców, a także wspierano działalność punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

358
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup specjalistycznego sprzętu 

zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 311 043,25

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

10.02.2021-31.12.2021
Zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID-19 wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2.

W ramach umowy 2/D/2021 Szpital zakupił sprzęt medyczny zmniejszający ryzyko zakażenia COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tj.: video rhino-laryngoskop, adapter do przymocowania uchwytu do szyny sprzetowej,kontener plastikowy do sterylizacji i 

przechowywania endoskopu gietkiego, stojak na kółkach do monitora, zestaw do dezynfekcji i przechowywania fiberoskopu, system stroboskopowy, zestaw komputerowy do archiwizacji wyników badań, przycisk nożny do sterowania badaniem, lampę czołową LED.

359
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby 

Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach 4/D

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 1 490 000,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

19.02.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 4/D/2021  Szpital zakupił mikroskop operacyjny.

360
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Budowa łącznika pomiędzy budynkiem 

Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a 

budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 587 859,67

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

17.04.2020-31.12.2021 Wykonanie robót budowlanych.
W ramach umowy 19/D/2020 od rozpoczęcia realizacji projektu do 31.12.2021 roku WSZZ w Kielcach wydatkował łącznie na jego realizację kwotę  1 420 629,67 PLN w tym: w 2020 roku wykonano roboty budowlane, roboty zewnętrzne kanalizacja, wodociąg na 

kwotę  brutto 832 770,00 PLN (dotacja 666 216,00 PLN, WSZZ 166 554,00 PLN). W 2021 roku wykonano roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne, teletechniczne i elektryczne na kwotę brutto 587 859,67 PLN (dotacja 421 784,00 PLN WSZZ 166 075,67 PLN).

361
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Dofinansowanie kosztów kształcenia i 

podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących 

zawody medyczne w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 30 000,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

10.11.2021-31.12.2021 Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. W ramach umowy 48/D/2021 dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w WSZZ w Kielcach



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

362
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Dostosowanie pomieszczeń Kliniki 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 5 552 887,52

Rząd. Fund. 

Inwest.Lokalnych/środki 

własne

02.07.2021-31.12.2021

Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, teletechnicznych i 

elektrycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

WSZZ.

W ramach umowy 35/D/2021  w związku z ustawą dotyczącą zwalczania COVID-19 dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych prace remontowe, budowlane, sanitarne, teletechniczne i elektryczne w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

WSZ w Kielcach. Łącznie dotacja w kwocie 5 552 887,52 PLN w tym: w 2021 roku wykonano roboty budowlane na kwotę brutto 3 428 940,00 PLN (3 000 000,00 PLN dotacja z Rządowego Fund.Inw.Lok, 364 599,00 PLN budżet województwa w ramach umowy 10/D/2019, 

64 341,00 PLN śr. własne). W 2022 roku Szpital zakupi wyposażenie na kwotę brutto 2 123 947,52 PLN.

363
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakupu stacji do dezynfekcji głowicy 

przezprzełykowej na potrzeby I Kliniki 

Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego 

Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 132 712,27

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

27.08.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 41/D/2021 Szpital zakupił sprzętu medyczny: stację do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej z wyposażeniem.

364
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup łóżek elektrycznych z wyposażeniem na 

potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, 

Onkologicznej i Endokrynologicznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 508 250,45

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

25.06.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 33/D/2021 zawartej w ramach realizacji zadania pn.: Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19 szpital zakupił łóżka elektryczne z wyposażeniem.

365
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakupu stacji do dezynfekcji głowicy 

przezprzełykowej z wyposażeniem na potrzeby 

II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum 

Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 126 316,27

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

20.07.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 37/D/2021 WSZZ zakupił stację do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej.

366
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki 

Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 501 311,16

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

17.06.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 31/D/2021 zawartej w ramach realizacji zadania pn.: Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19 WSZZ zakupił aparat ultrasonograficzny.

367
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby 

Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 156 600,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

10.05.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 27/D/2021 WSSZ zakupił aparat do znieczulenia.

368
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup dwóch aparatów do ciągłych terapii 

nerkozastępczych  na potrzeby 

Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

nr.2 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 199 800,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

19.04.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 25/D/2021 WSZZ zakupił aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych.

369
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii 

z wyposażeniem na potrzeby I Kliniki 

Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego 

Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 159 748,20

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

22.06.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego.
W ramach umowy 32/D/2021  zawartej w ramach realizacji zadania pn.: Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19 WSZZ zakupił aparat USG z funkcję elektrografii z wyposażeniem. Kwota 23 887,23 

PLN to środki własne WSZZ oraz 500,00 PLN nota obciążeniowa nałożona na firmę GE za opóźnienia w dostawie.

370
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup echokardiografu z wyposażeniem dla II 

Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 595 745,28

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

07.12.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 51/D/2021 WSZZ zakupił aparat USG z funkcję elektrografii z wyposażeniem. 

371
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup sprzętu medycznego tj.: głowic z 

wyposażeniem do aparatów USG na potrzeby 

Kliniki Ginekologii i Położnictwa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 49 453,35

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

24.11.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy 50/D/2021 WSZZ zakupił głowice z wyposażeniem do aparatów USG.

372
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach
Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś  Priorytetowa 3 

Efektywna i zielona energia, Działanie 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym

6 187 669,85

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

12.07.2016-31.03.2022
Poprawa efektywności energetycznej obiektów WSZZ w Kielcach i 

ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 

Umowa przewiduje wykonanie termomodernizacji pięciu obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach tj.: Budynku głównego, Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Przychodni przyszpitalnej, Przychodni przyszpitalnej sportowej oraz Zakładu Medycyny 

Sądowej i Prosektorium. Łączna wartość wydatków ogółem dla umowy wynosi brutto 11 114 881,00 PLN , w tym: 6 148 747,07 PLN-dofinansowanie UE, 4 966 133,93 PLN wkład własny. Dotychczas wydatkowano kwotę 7 099 590,20 PLN.  Umowa 7/D/2020 łączna 

kwota dotacji 3 962 234,66 PLN z czego kwota: 1). 2 490 724,84 PLN - j.s.t. dotacja na rok 2021, 439 540,09 PLN - śr. własne, 3 257 404,92 PLN- UE, brutto 6 187 669,85 PLN 2). 1 610 805,03 zł - j.s.t. dotacja na 2022, 284 259,72 PLN - śr. własne, 2 715 261,40 PLN - UE, 

brutto 4 610 326,15 PLN.

373
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zadanie nr 3

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych

2 020 551,10

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

01.03.2020-30.06.2022

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego i 

pracowników WSZZ poprzez wyposażenie  placówki w niezbędny 

sprzęt i środki ochrony osobistej pracowników, zapewnienie 

wsparcia psychologicznego.

Od rozpoczęcia realizacji projektu zakupiono m.in. kombinezony, maski, półmaski, przyłbice, fartuchy ochronne, środki dezynfekcyjne, odzież ochronną dla personelu, rękawiczki diagnostyczne różnego rodzaju pościel 1-razowa, opakowania na odpady COVID, pomoc 

psychologa, sfinansowano koszty prania bielizny i utylizacji odpadów med. na kwotę łączną 7 900 400,63 PLN.

W roku 2021 zakupiono fartuchy pełnobarierowe, rękawiczki diagnostyczne, różnego rodzaju kombinezony ochronne, koszty utylizacji odpadów medycznych na łączną kwotę 2 020 551,10 PLN. Łączna wartość wydatków ogółem dla umowy wynosi brutto 8 440 171,83 PLN w 

tym: 7 202 144,82 PLN dofinansowanie UE, 703 268,14 PLN budżet państwa , 114 020,87 PLN wkład własny.

Umowa 30/D/2021 dotyczy  kwot: 27 457,00 PLN -j.s.t. dotacja na 2021r, śr. UE 4 819,50 PLN, śr. własne 4 845,90 PLN +2,60 PLN  brutto 37 125,00 PLN.

374
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Klinik 

Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna

12 531 901,20

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

28.06.2017-31.03.2022

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych prowadzące 

do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo i zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury służącej leczeniu kardiologicznych 

jednostek chorobowych o istotnym znaczeniu dla regionu.

Od początku realizacji projektu rozbudowano budynek Kardiochirurgii wraz z zakupem wyposażenia medycznego a także zakupiono sprzęt medyczny i środki ochrony niezbędne do walki z pandemii a dla WSZZ w całości i ŚCO częściowo na łączna kwotę 36 506 618,07 PLN 

W roku 2021 wykonano instalacje tlenu medycznego wraz z przyłączem w Klinice chorób zakaźnych, wykonano osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek i wiatrołap przed wejściem do ŚCP. Zakupiono w WSZZ: pulsoksymetry, aparaty na potrzeby badań w 

kierunku SARS-CoV-2, technologię oczyszczania i uzdatniania powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach i powierzchniach szpitala, klimatyzatory, pompy infuzyjne, aparaty USG, EKG.  W ŚCO: system eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych z powietrza i z 

powierzchni, aparaty USG, wirówki, automatyczna stacja pipetuj aca, kardiomonitory, fiberoskopy, aparaty EKG, unit laryngologiczny na łączna kwotę 12 531 901,20 zł. Łączna wartość wydatków ogółem dla umowy wynosi brutto 40 260 736,84 PLN w tym: 33 761 655,35 

PLN UE, 6 499 081,49 PLN wkład własny. Umowa 56/D/2019 łączna kwota dotacji 22 222 570,99 PLN , w tym: 1). 820 000,00 PLN -j.s.t.dotacja na 2021 rok,  5 757 102,90 PLN  UE, 240 173,28 PLN śr. własne, brutto 6 817276,18 PLN,. 235 415,74 PLN -j.s.t dotacja na rok 

2019  30. 1 685 150,20 PLN j.s.t  dotacja na 2020 .

375
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Przyznanie w 2021 roku środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację 

zakupu ambulansu typu B/C

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 392 776,08

MZ Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-

19/środki własne

13.04.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. W ramach umowy DOI/ZOZ/COVID-19/149/2021/108 zakupiono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ambulans typu B/C.

376
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Realizacja Programu Dostosowawczego w 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 364 599,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
27.02.2019-31.12.2022 Wykonanie robót budowlanych dostosowawczych.

Umowa 10/D/2019 łączna kwota dotacji 3 674 834,00  PLN , w tym: 1 165 401,00 PLN -j.s.t.dotacja na 2022 roku, 364 599,00 PLN -j.s.t.dotacja na 2021r, 1 590 804,00 PLN -j.s.t  dotacja na 2020 rok , 554 030,00 PLN -j.s.t.dotacja na 2019 rok . Łączny wydatek brutto 2 

224 673,38 PLN w 2021 w tym: 364 599,00 PLN-j.s.t oraz pozostałe kwoty opisane w poz 5 niniejszego zestawienia ( 64 341,00 z PLN śr. własne, 1 795 733,38 PLN - rozliczona w ramach umowy 35/D/2021).

377

Świętokrzyskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego 

w Kielcach

Umowa 3/D/2021 z 15.02.2021 r. 

Dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. 

"Stop Wirusowi! Zapobieganie 

rozprzestrzeniania się COVID-19 w 

województwie świętokrzyskim"  w związku z 

realizacją Umowy o partnerstwie na rzecz 

realizacji projektu "Stop wirusowi! 

Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-

19 w województwie świętokrzyskim" w okresie 

od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 95 040,00

Budżet  województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

15.02.2021-31.12.2021

Zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka, zwalczanie  

zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

Zakupiono 22 komplety pulsoksymetrów z kapnometrem.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

378

Świętokrzyskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego 

w Kielcach

Umowa POIS.09.01.00-00-0390/20-

00/251/2020/672 z 15.12.2020 r. Wzmocnienie 

infrastruktury technicznej do działań 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID-

19" poprzez wymianę 5 ambulansów 

sanitarnych typu C z wyposażeniem oraz zakup 

środków ochrony indywidualnej i środków 

dezynfekcyjnych

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 

IX Wzmocnienie strategiczne 

infrastruktury ochrony zdrowia, 

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa 

medycznego

2 872 221,11
Budżet UE/ MZ/środki 

własne
15.12.2020-31.12.2021

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19  oraz 

innych chorób zakaźnych.

Zakupiono:

* 5 ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem

* środki ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego

* środki dezynfekcyjne.

379

Świętokrzyskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego 

w Kielcach

Umowa POIS.09.01.00-00-0411/21-

00/251/2021/194 z 26.04.2021 r. Wzmocnienie 

infrastruktury technicznej do działań 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID-

19" i innych chorób zakaźnych poprzez 

wymianę 3 ambulansów sanitarnych typu B z 

wyposażeniem oraz zakup środków ochrony 

indywidualnej i środków dezynfekcyjnych

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 

IX Wzmocnienie strategiczne 

infrastruktury ochrony zdrowia, 

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa 

medycznego

1 701 562,44
Budżet UE/ MZ/środki 

własne
26.04.2021-31.12.2021

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19  oraz 

innych chorób zakaźnych.

Zakupiono:

* 3 ambulanse sanitarne typu B wraz z wyposażeniem

* środki ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego

* środki dezynfekcyjne.

380

Świętokrzyskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego 

w Kielcach

Zadanie nr 7

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych

460 470,97
Budżet UE/budżet 

państwa/środki własne
01.03.2020-31.12.2021

Zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktyka, zwalczanie  

zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

W 2021 zakupiono

* koce jednorazowe do karetek,

* maski z filtrem FFP2 / FFP3,

* rurki krtaniowe LTS-D i LTS.

Łącznie wydatkowano: 11 954 732,47 PLN.

381
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Program profilaktyki chorób układu 

oddechowego dla pracowników zawodowo 

narażonych na działanie pyłu zwłókniającego 

2018-2020

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w 

regionie 

408 793,90

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2018-30.06.2022

Ochrona zdrowia populacji osób pracujących w narażeniu na pył 

zwłókniający na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez 

przeprowadzenie kompleksowej interwencji o charakterze 

edukacyjno-zdrowotnym w środowisku pracy.

Projekt adresowany jest do pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu o charakterze zwłókniającym (7700 os.). Szczególną uwagę zwrócono na pracowników pracujących w warunkach przekroczeń NDS pyłów zwłókniających oraz zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno-prawnych i samozatrudnionych. Zakres świadczeń dla pierwszej grupy obejmuje: konsultację lekarza smp, HRCT dla pracujących min. 5 lat w narażeniu, edukację. Zakres świadczeń dla drugiej grupy obejmuje: RTG klatki piersiowej, badanie spirometryczne, 

gazometrię, ćwiczenia usprawniające pracę układu oddechowego, konsultację lekarza smp, edukację, poradę psychologiczną. Pracownicy pracujący w narażeniu zostaną objęci edukacją zbiorową na terenie zakładów pracy. Wartość przyjęto za 2021 rok. Całkowita wartość 

realizowanego zadania wynosi 990 670,62 PLN. W ramach projektu przewidziano cykl szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy (250 os.) w celu przekazania aktualnej wiedzy nt. chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem pylic. Działaniami 

edukacyjnymi objęci zostali również lekarze radiolodzy (60 os.) ze względu na trudności interpretacyjne występujące w diagnostyce obrazowej tych chorób. Dla służb bhp (200 os.) zorganizowano szkolenia w celu wymiany doświadczeń osób realizujących zadania służby bhp z 

uwzględnieniem aspektów prawnych i praktyki zawodowej. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują dedykowane materiały edukacyjne i szkoleniowe. W 2018 roku programem objęto 640 osób, w 2019 roku - 2929 osób, w 2020 - 1 046, natomiast w 2021 - 883 osoby. Ze 

względu na pandemię COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2022. 

382
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Świętokrzyski program antyalkoholowy w 

środowisku pracy
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 34 600,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2004 - 2021

Ograniczanie szkodliwych następstw nadużywania alkoholu wśród 

pracowników zakładów pracy w województwie świętokrzyskim.

Program adresowany jest do populacji pracowników zakładów pracy oraz kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Jego celem jest zwiększenie świadomości pracowników na temat szkodliwych następstw związanych z nadużywaniem 

alkoholu, inicjowanie przez pracodawców działań antyalkoholowych w środowisku pracy, doskonalenie jakości opieki medycznej nad pracownikami w związku z  problemem alkoholowym w środowisku pracy, ograniczenie liczby osób uzależnionych w zakładach pracy oraz 

zmniejszenie wydatków państwa na leczenie osób uzależnionych. W ramach programu przeprowadzane są: warsztaty edukacyjne, edukacje indywidualna kierowców oraz kolportaż materiałów edukacyjnych. W 2021 roku przeprowadzono 865 edukacji. Całkowita wartość 

realizowanego zadania wynosi 87 020,00 PLN.

383
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach
Program ochrony głosu Ochrona zdrowia Nie dotyczy 52 835,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2004 - 2021

Celem programu jest ochrona narządu głosu populacji 

pracowników pracujących przed chorobami związanymi z 

nadmiernym wysiłkiem głosowym.

Program adresowany jest do osób pracujących w narażeniu na nadmierny wysiłek głosowy. W ramach programu przeprowadzane są: konsultacje laryngologiczne, konsultacje  fonoaudiologiczne, badania audiometryczne, badania videostroboskopowe, rehabilitacja logopedyczne i 

fizykoterapeutyczna. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 175 805,00 PLN. W 2021 roku udzielono 1 001 świadczeń w ramach programu dla 324 pacjentów.

384
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach
Program profilaktyki jaskry Ochrona zdrowia Nie dotyczy 36 210,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2003 - 2021

Wczesne wykrywanie jaskry wśród pacjentów zgłaszających się do 

WOMP w Kielcach.

Program adresowany jest do populacji pracowników zgłaszających się do poradni okulistycznej WOMP w Kielcach. Jego celem jest wykrycie nowych przypadków jaskry i wczesne podjęcie leczenia, zwiększenie świadomości osób chorych nt. dalszego postępowania 

leczniczego oraz podniesienie świadomości osób badanych nt. istoty okulistycznych badań profilaktycznych. W ramach programu przeprowadzane są badanie tonometryczne, biomikroskopia, badanie dna oka, badanie pola widzenia. Całkowita wartość realizowanego zadania 

wynosi 204 144,00 PLN. W 2021 roku udzielono 2 298 świadczeń w ramach programu dla 2 084 pacjentów.

385
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach
Program „Zdrowy styl życia szansą na zdrowie” Ochrona zdrowia Nie dotyczy 43 840,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2008 - 2021

Celem  programu jest propagowanie zdrowego stylu życia i 

zachowań prozdrowotnych wśród populacji pracowników z terenu 

województwa świętokrzyskiego.

Program adresowany jest do populacji osób pracujących. W ramach programu przeprowadzane są: akcje promujące zdrowy styl życia, warsztaty edukacyjne, pomiary antropometryczne, BMI, analiza składu ciała, pomiar stężenia glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego, edukacja 

indywidualna, kolportaż materiałów edukacyjnych. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 252 929,00 PLN.  W 2021 roku przeprowadzono 2 885 edukacji oraz 2 140 badań na terenie WOMP i w trakcie 18 akcji profilaktyczno-edukacyjnych.

386
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Program Antynikotynowy „Miejsce pracy i 

nauki wolne od dymu tytoniowego”
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 16 140,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2003 - 2021

Celem  programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy 

pracowników/uczniów nt. zdrowotnych i ekonomicznych skutków 

palenia tytoniu.

Program adresowany jest do pracowników zgłaszających  się do WOMP oraz uczniów szkół. Jego celem jest trwałe  ograniczenie liczby wypalanych papierosów przez jak największą liczbę palących  pracowników/uczniów, trwała rezygnacja z nałogu tytoniowego przez jak 

największą liczbę palących pracowników/ uczniów oraz utrzymanie abstynencji nikotynowej przez jak największą liczbę  niepalących. W ramach programu przeprowadzane są: warsztaty edukacyjne dla pracowników i uczniów, edukacja indywidualna, pomiar poziomu tlenku 

węgla w wydychanym powietrzu i PEF, kolportaż materiałów edukacyjnych. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 61 810,00 PLN. W 2021 przeprowadzono 398 świadczeń dla 350 osób.

387
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach
Zakładowy program ochrony słuchu II edycja Ochrona zdrowia Nie dotyczy 5 930,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2008 - 2021

Celem programu jest ochrona słuchu pracowników przed 

działaniem hałasu w miejscu pracy, upowszechnienie zachowań 

służących ochronie słuchu wśród pracowników eksponowanych na 

hałas w miejscu pracy, doskonalenie jakości świadczeń 

profilaktycznych służby medycyny pracy związanych z ochroną 

słuchu.

Program adresowany jest do populacji pracowników pracujący w narażeniu na ponadnormatywny hałas. W ramach programu przeprowadzane są: warsztaty edukacyjne dla pracowników, badanie audiometryczne, konsultacje otolaryngologiczne, edukacje indywidualne, 

kolportaż materiałów edukacyjnych. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 12 120,00 PLN. W 2021 roku  zrealizowano 90 edukacji dla 68 osób.

388
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach
Radzenie sobie ze stresem Ochrona zdrowia Nie dotyczy 15 367,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2001 - 2021

Celem programu jest minimalizacja stresu w miejscu pracy oraz 

wykształcenie wśród pracowników umiejętności radzenia sobie ze 

stresem w trudnych sytuacjach. 

Program adresowany jest do populacji pracowników WOMP w Kielcach. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 28 533,00 PLN. W 2021 roku zrealizowano 47 pakietów badań laboratoryjnych z konsultacją lekarską dla beneficjentów programu.

389

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu

Zadanie nr 1

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych

2 490 914,83

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/budżet 

państwa

01.03.2020-31.12.2022

Zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-

CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia, a także mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium 

RCNT w maszyny i wyroby medycznej niezbędne do 

wykonywania testów na obecność wirusa. 

W 2021 roku, RCNT sukcesywnie pobierało wymazy z nosogardzieli oraz wykonywało testy metodą Real-Time PCR, w celu detekcji RNA wirusa SARS-CoV-2. Wymazy były pobierane w dni powszedni w godzinach 8:00-11:00, natomiast badanie próbek miało miejsce 

codziennie - 7 dni w tygodniu. Ponadto w maju 2021 przygotowano i wyposażono punkt poboru krwi w celu oznaczania przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG. Od maja rozpoczęto pobieranie próbek krwi od pacjentów (ok. 50 próbek dziennie) w dni powszednie, oraz 

oznaczanie poziomu przeciwciał.

390

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu

Przedłużenie aktywności zawodowej 

pracowników Regionalnego Centrum Naukowo 

Technologicznego z Podzamcza

Ochrona zdrowia/Bezrobocie i 

rynek pracy

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie  8.2.3 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT

109 038,75

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/budżet 

państwa

01.03.2021-30.06.2021

Celem projektu jest wypracowanie nawyku dbania o własne 

zdrowie poprzez działania osłonowe tj. działania eliminujące 

czynniki fizyczne i psychiczne powodujące przedwczesne 

opuszczaniu rynku pracy u uczestników projektu.

W ramach projektu pracownicy RCNT uzyskali dostęp do pakietu usług medycznych i edukacyjnych dopasowanych na podstawie przeprowadzonych badań określających potrzeby pracowników. Poszerzony pakiet usług diagnostycznych skierowany był do osób zagrożonych 

chorobami układu ruchu i krążenia oraz do osób znajdujących się w grupie ryzyka. Prowadzona była również edukacja zdrowotna oraz indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą, pakiety rehabilitacyjne, bony na zajęcia sportowe: siłownia, basen, fitness. Zakupiono sprzęt 

ograniczający ryzyko zachorowania na choroby układu narządu krążenia. Równolegle podejmowane były działania osłonowe eliminujące czynniki ryzyka w miejscu pracy tj. redukcję poziomu stresu w organizacji.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

391

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu

Wzrost efektywności energetycznej kompleksu  

budynków Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego poprzez termomodernizację i 

wdrożenie OZE

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś  Priorytetowa 3 

Efektywna i zielona energia, Działanie 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym

3 368 630,87

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

05.11.2018- 31.12.2022

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Biobanku oraz 

budynku Centrum Nauki, należących do kompleksu RCNT w 

Podzamczu Chęcińskim i wdrożenie rozwiązań OZE.

W ramach projektu sumarycznie rezultatem będzie: 1.Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok) 2 096,68; 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) 1 864,19; 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 58,56, 4. 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 74,15; 5. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) 590 517,22; natomiast produktem będzie: 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) 2; 2. 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji(m2) 6 637,32; 3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła(szt.)-2; 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.). - 2.

392

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu

Razem Odkrywamy Świat na Uniwersytecie 

Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach
Edukacja

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój,  Oś priorytetowa III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

9 863,00

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.09.2019- 31.08.2022

Celem projektu jest opracowanie programów kształcenia oraz 

realizacja działań dydaktycznych dla uczniów oraz 

rodziców/opiekunów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.

W czerwcu 2021 RCNT zorganizowało sympozjum naukowe w formie online wieńczące kolejną z edycji projektu.

393

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu

Realizacja przez RCNT zakupów  służących 

zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w 

ramach projektu realizowanego przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze (Budowa nowego 

pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A 

wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na 

Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna

620 537,63

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

20.07.2018-31.12.2021 Wyposażenie RCNT w sprzęt do walki z COVID-19. W 2021 roku w ramach projektu RCNT zakupiło: 1 komorę laminarną II klasy, 2 zamrażarki laboratoryjne z systemem monitoringu, 3 zamrażarki niskotemperaturowe (-80°C), 3 aparatu do Real-Time PCR.

394

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu

Utworzenie sici biobanków w Polsce w obrębie 

infrastruktury badawczej biobanków i zasobów 

molekularnych. (BBMRI)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 319 053,53 MNiSzW  (100%) 05.07.2019-31.12.2021

Celem konsorcjum BBMRI jest utworzenie Polskiej Sieci 

Biobanków w oparciu o działania europejskiego partnera BBMRI-

ERIC. Publikacja katalogów próbek na poziomie europejskiej 

struktury, lepsza organizacja polskich placówek biobankujących na 

poziomie jakościowym oraz informatycznym.

W 2021 roku w ramach projektu wykonano badania cholesterolu, trójglicerydów, lipoprotein HDL i LDL, homocysteiny, insuliny, glukozy oraz CRP.

395

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu

Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 15 033,60

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2017 - 2027    

Celem jest: Ocena stężenia witaminy D we krwi u mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego oraz zgromadzenie materiału 

biologicznego w postaci surowicy krwi obwodowej w Biobanku 

Świętokrzyskim na potrzeby dalszych badań naukowych. 

Otrzymane wyniki badań pozwolą określić czynniki wpływające na 

poziom witaminy D oraz dostarczą informację w jakim stopniu 

niedobór witaminy D dotyka mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego.

W 2021 roku przebadano grupę ochotników z województwa świętokrzyskiego w celu ustalenia poziomu stężenia witaminy D w populacji zdrowych mieszkańców województwa.

396
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Rozwój infrastruktury ŚCP w Morawicy na 

rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad 

pacjentami z zaburzeniami psychicznymi

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna

4 378 976,68

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

30.12.2018-2022
Celem projektu jest poprawa dostępu do kompleksowej opieki nad 

pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt przewiduje:1. Budowę budynku przeznaczonego na oddział dzienny psychiatryczny, poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego; 2. Zakup wyposażenia.  Efekty: 1. Poprawa dostępu do usług medycznych w Kielcach i powiecie 

kieleckim; 2. Poprawa jakości opieki zdrowotnej i podniesienie standardu usług medycznych; 3. poprawa stanu zdrowia mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego; 4. pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.5. zakup materiałów i 

wyposażenia w celu przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, 5. Zapewnienie rezerwowego źródła zasilania w wodę i energię elektryczną.

397
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Zadanie nr 5

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych

203 773,57
Budżet UE/budżet 

państwa/środki własne            
01.03.2020- 30.06.2021

Celem zadania jest zmniejszenie zgorzenia epidemiologicznego 

wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 
Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz jego personelu w zakresie zakupu środków ochrony indywidualnej, narzędzi do utrzymania rygorów sanitarnych oraz drobnego sprzętu medycznego w celu zmniejszenia zagrożenia zakażeniem Sars-CoV-2.

398
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy

Umowa dotacji nr 9/D/2021 i Umowa nr 

43/D/2021

Ochrona zdrowia Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 34 440,00

RIFL/budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne
2021 - 2022 Celem zadania jest poprawa infrastruktury. Projekt przewiduje modernizację kotłowni i sieci c.o.- wymiana rur na preizolowane, wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach 3 budynków oraz modernizację budynku nr 20 - przystosowanie budynku do potrzeb Oddziału dziennego psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży.

399
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Modernizacja urządzeń technologicznych 

kuchni z parowych na zasilanie gazem w 

Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w 

Morawicy

Dotacja 49/D/2020

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 547 350,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2020 - 2021
Celem inicjatywy jest przesył gazu z kotłowni do urządzeń 

kuchennych.
Przesył gazu do nowych urządzeń energetycznych-gazowych do kuchni eliminuje kotły parowe w kotłowni (nieopłacalność przesyłu pary). Zmiana technologiczna uzasadniona ekonomicznie, która pozwoli uzyskać oszczędności środków finansowych w ŚCP.

400
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-

epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale 

Obesrwacyjno- Zakaźnym do potrzeb Oddziału 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz 

dostosowanie dyzurekpielegniarskich do 

wymogów bezpieczeństwa w Świętokrzyskim 

Centrum Psychiatrii w Morawicy

Dotacja 28/D/2021 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 414 089,75

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r.
Celem zadania jest poprawa warunków sanitarno-

epidemiologicznych oddziałów szpitalnych.
Zadanie przewiduje dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obesrwacyjno- Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz dostosowanie dyżurek pielęgniarskich do wymogów bezpieczeństwa.

401
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii 

dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-

CoV-2

Umowa nr DOI/PSYCHIATRIA/COVID-

19/14/325/767

Ochrona zdrowia
MZ Fundusz Przeciwdziałania COVID-

19
37 815,00 MZ/środki własne 2021 - 2022

Celem zadania jest poprawa warunków udzielania świadczeń 

medycznych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

Zadanie przewiduje modernizację oddziału psychiatrycznego dla dzieci. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb izby przyjęć dla dzieci i młodzieży. Adaptacja pomieszczeń w budynku na potrzeby Sali sensorycznej oraz Sali do ćwiczeń i rehabilitacji ruchowej wraz z 

wyposażeniem. Adaptacja terenu przy budynku na miejsce prowadzenia rehabilitacji i wypoczynku.

402
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Dofinansowanie kosztów kształcenia i 

podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących 

zawody medyczne

Dotacja nr 26/D/2021

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 46 670,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Podniesienie kwalifikacji kadry medycznej. Zagwarantowanie wysokiego poziomu jakości usług medycznych.

403
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Realizacje zadań z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych

Dotacja nr 94/A/21

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 237 649,38

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r.
Doposażenie oddziałów odwykowych, testy do diagnozy 

psychologicznej.
Poprawienie komfortu leczenia pacjentów oraz pracy osób pracujących.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

404

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zadanie nr 6

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych

215 912,27
Budżet UE/ budżet 

państwa/środki własne
01.03.2020-30.06.2021

Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie 

świętokrzyskim.

Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii SarsCoV2 obejmujące zakup środków ochrony osobistej. Cała wartość zadania 1 334 760,50 PLN, w tym dofinasowanie UE  1 140 286,69 PLN, Budżet Państwa 111.345,61 PLN, jst woj 53 964,24 PLN, własne 29 

163,96 PLN.

405

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Wsparcie  Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez 

doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację 

robót budowlanych

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna

0,00 17.11.2020-30.06.2023
Doposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie robót 

budowlanych w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji.
Realizacja w latach 2021-2023 Umowa na kwotę 2 178 836,98 PLN, w tym: UE-735 039,16 PLN, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 433 797,82 PLN,  własne ŚCR 10 000,00 PLN.

406

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych na 

Krytą Pływalnię
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 29 899,80

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Wyposażenie Krytej Pływalni w podnośnik dla niepełnosprawnych. Zakupiono podnośnik dla niepełnosprawnych.

407

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup i montaż klimatyzatora w magazynie 

spożywczym kuchni
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 9 500,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego. Zakup i montaż klimatyzatora w magazynie spożywczym kuchni.

408

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

System napowietrzania reaktorów Oczyszczalni 

ścieków w Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 13 935,97

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego. Uruchomiono system napowietrzania reaktorów Oczyszczalni ścieków w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

409

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

zatrudnionych w Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 69 250,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/ Krajowy 

Fundusz 

Szkoleniowy/środki własne

2021 r. Podniesienie kwalifikacji kadry medycznej. Zwiększenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

410

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w 

pomieszczeniach magazynów na poziomie 

piwnicy

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 24 025,54

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego. Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy.

411

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Wymiana balustrady na głównej klatce 

schodowej w budynku szpitala, łącznika i 

szkoły oraz wymiana drzwi na 

antywłamaniowe w pomieszczeniu, w którym 

są przechowywane i przetwarzane informacje 

niejawne

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 29 368,76

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego. Wymieniono balustrady ma głównej klatce schodowej w budynku Szpitala, łącznika i szkoły oraz wymieniono drzwi na antywłamaniowe w pomieszczeniu, w którym są przechowywane i przetwarzane informacje niejawne.

412

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup maszyny sprzątającej na Kryta Pływalnię Ochrona zdrowia Nie dotyczy 11 500,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego. Zakup maszyny sprzątającej na Kryta Pływalnię.

413

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup sprzętu medycznego dla 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze do rehabilitacji po przebytej 

chorobie COVID-19

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 43 110,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. Zakup roweru terapeutycznego, Lampy Sollux, lampy do naświetleń, aparatu do krioterapii na powietrze. Realizacja zadania związanego ze  zwalczaniem choroby COVID-19.

414

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Naprawa systemu uzdatniania wody w 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 36 531,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego. Naprawa systemu uzdatniania wody w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

415

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Modernizacja dróg wewnętrznych  w 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze - etap 1

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 472 320,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego. Modernizacja dróg wewnętrznych  w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze - etap 1.

416

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do 

elektroterapii, magnetoterapii i laseroterapii
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 14 200,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do elektroterapii, magnetoterapii i laseroterapii.

417

Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup samochodu do zaopatrzenia na potrzeby 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 69 370,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r.
Poprawa funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze.
Zakupiono samochód do zaopatrzenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Inwestycje w ochronie zdrowia związane z 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków 

wywołanych przez COVID-19 zakupu sprzętu 

medycznego i wyposażenie oddziałów 

łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 312 208,46

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

29.04.2021-31.12.2021

Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego 

związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków 

wywołanych przez COVID-19.

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenie oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19 przyczynił się do zapewnienia lepszych warunków diagnostyki poprzez unowocześnienie zarówno aparatury medycznej i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i 

metod leczenia. Zadania związane ze zwalczaniem choroby Covid-19.
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Inwestycje w ochronie zdrowia Wyposażenie w 

sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze                                                                

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 1 634 045,04

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

29.03.2021-31.12.2021 Poprawa dostępu do nowoczesnego  sprzętu medycznego.
Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przyczynił się do zapewnienia lepszych warunków diagnostyki poprzez unowocześnienie zarówno aparatury medycznej i pracowni 

diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia.
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Realizacja inwestycji budowlanych w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze I         

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 110 585,86

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

19.04.2021-31.12.2021 Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim, wykonanie łazienek w salach chorych, wymiana pozostałych pionów instalacyjnych na Oddziale wraz z przyłączeniem do nowych poziomów instalacyjnych. Zakup 

kamer wraz z osprzętem do Poradni przy Szpitalu w Czerwonej Górze poprawi bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala.  
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Realizacja inwestycji budowlanych w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze II 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 268 430,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

23.11.2021-31.12.2021 Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim, oraz przeprowadzenie I Etapu prac polegających na połączeniu ujęcia Dobrzączka z siecią Wodociągów Kieleckich w miejscowości Szewce wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w tym montaż dodatkowej hydroforni w budynku istniejącej stacji uzdatniania wody. Modernizacja stacji odwadniania osadu: Istniejący agregat jest stary, mocno wyeksploatowany, ulega częstym kosztownym awariom. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Przeprowadzenie remontów budowlanych w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze  

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 308 730,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

19.03.2021-10.12.2021 Modernizacja infrastruktury podmiotu leczniczego.

Blok Operacyjny wraz z wymianą agregatu – konieczność przeprowadzenia remontu wynika z protokołu przeglądu instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej za rok 2020. Zaniechanie działań w tej kwestii może spowodować utrudnienia lub zatrzymanie pracy Bloku Operacyjnego 

w okresie letnim. Istniejący agregat jest stary, mocno wyeksploatowany, ulega częstym i kosztownym awariom, które czasowo blokują pracę Działu Endoskopii. Wymiana elementów odpowiadających na odpowiadających za sterowanie układami oraz zabezpieczenie instalacji 

(pompy, sondy, niesprawne zawory itp.). Uszkodzenia wynikają ze zużycia technicznego oraz specyfiki ciepłowniczej. Brak realizacji zadania może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu systemów centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego i ich regulacji. 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej 

Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej 

Górze 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 2 330 680,25

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych/środki 

własne      

31.03.2021-31.12.2021
Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby 

Przyjęć w WSS Czerwona Góra.

Przeniesienie Ogólnej Izby Przyjęć do nowego budynku związane jest z budową nowego pawilonu ŚCCHP, w którym będzie Izba Przyjęć Pulmonologiczna, konieczne jest przeniesienie również części ogólnej, tak aby Izba Przyjęć działała w jednej lokalizacji. W związku z tym 

niezbędne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz doposażenie w środki trwałe medyczne i pozostałe tej części Izby Przyjęć. 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I 

piętra segmentu A wraz z doposażeniem z 

przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum 

Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej 

Górze

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna

19 298 862,95

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne                    

20.07.2018-30.06.2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej 

Górze jako szpital specjalizujący w leczeniu pacjentów z 

chorobami płuc buduje nowy pawilon w przeznaczeniu na 

kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami płuc.

Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc jest nowowybudowanym budynkiem w związku z czym nakłady na dokumentację projektową, zarządzanie projektem czy prace budowlane są niezbędne. Wysokość środków wydatkowanych od chwili rozpoczęcia jego realizacji - 30 

716 004,19 PLN. Zadania związane ze zwalczaniem choroby Covid-19 w 2021- Dodatkowe urządzenie do stacji zgazowania tlenu ciekłego-medycznego - 338 580,00 PLN.
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład 

Opiekuńczo Leczniczy 

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna

58 016,32 Budżet UE/środki własne 16.08.2017-30.06.2022

Celem przedsięwzięcia było wybudowanie Zakładu Opiekuńczo 

Leczniczego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

Zakupiona w 2021 roku aparatura jest niezbędna do prowadzenia planowanej działalności i stanowi m.in. zakres urządzeń niezbędnych do monitorowania parametrów życiowych pacjentów w ciężkim stanie. Wybudowano i wyposażono budynek, który miał być pierwotnie 

przeznaczony na zakład opiekuńczo-leczniczy, a został tymczasowo przekształcony (na okres trwania pandemii COVID-19) na potrzeby leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2.  Wysokość środków wydatkowanych od chwili rozpoczęcia jego realizacji -

16 637 456,96 PLN. 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej 

Górze w realizacji zadań związanych z ochroną 

środowiska w związku z pandemią 

koronawirusa 

Ochrona przyrody i środowiska

Program "Wsparcie szpitali w realizacji 

zadań z zakresu ochrony środowiska w 

związku z pandemią koronawirusa 2.0"

20 107,00

Wojewódki Fundusz 

Ochrony Środowiska  

Gospodarki Wodnej/środki 

własne  

21.07.2021-13.11.2021
Unieszkodliwienie skażonych odpadów na terenie województwa 

świętokrzyskiego powstałych w związku z pandemią koronawirus.

Konieczność utylizacji coraz większej liczby skażonych odpadów medycznych powstałych w wyniku realizacji zadań związanych ze zwalczaniem koronawirusa na terenie województwa świętokrzyskiego.  Zadania związane ze zwalczaniem choroby Covid-19  w związku z 

koniecznością ochrony środowiska.
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów 

WSS Czerwona Góra  
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 54 699,22

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

31.01.2019-31.12.2021
Zwiększenie liczby miejsc postojowych na terenie podmiotu 

leczniczego.
Zamontowano szlaban przed wjazdem na parking dla pracowników Szpitala.  Wysokość środków wydatkowanych od chwili rozpoczęcia jego realizacji 605 739,20 PLN. 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka 

płuca dla torakochirurgii 
Ochrona zdrowia Narodowa Strategia Onkologiczna 1 394 435,65 MZ/środki własne 27.09.2021-31.12.2021

Poprawa warunków diagnostyki i leczenia raka płuc poprzez 

unowocześnienie aparatury medycznej i pracowni diagnostycznych.
Skutkiem realizacji tego programu będzie unowocześnienie zarówno aparatury medycznej i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia raka płuca. 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz 

Pracowni leków cytostatycznych w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze  

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 279 804,43

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

14.10.2021-31.12.2022
Zapewnienie lepszych warunków diagnostyki i leczenia chorób 

nowotworowych, głównie raka płuc.  
Skutkiem realizacji tego programu będzie unowocześnienie zarówno aparatury medycznej i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia. 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zadanie nr 4

Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Ochrona zdrowia 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych

2 133 321,90

Budżet UE/ budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

01.03.2020-30.06.2022 Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.
Skutkiem realizacji tego programu będzie zapewnienie lepszych warunków diagnostyki poprzez unowocześnienie zarówno aparatury medycznej i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia. Wysokość środków wydatkowanych od chwili rozpoczęcia 

jego realizacji -5 500 518,44 PLN na zwalczanie choroby Covid-19.
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zakup i montaż kamer monitorujących wraz z 

oprzyrządowaniem niezbędnym do ich montażu 
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 11 350,44  PZU 16.11.2021-31.12.2021 Ochrona mienia przed kradzieżą. Zakup 5 sztuk kamer i ich montaż pozwolił na prowadzenie monitoringu zewnętrznego miejsc parkingowych i podjazdowych celem zabezpieczenia i ochrony mienia przed kradzieżą i innymi niepożądanymi zdarzeniami.

432
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków należących do Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii w Kielcach

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś  Priorytetowa 3 

Efektywna i zielona energia, Działanie 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym

23 480,70

Budżet UE/ budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 - 2023
Zmniejszenie strat ciepła, oszczędność energii, wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii.
Zakres projektu: ocieplenie budynków szpitalnych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji wentylacji, wymiana instalacji c.o. i c.w., fotowoltaika,wymiana oświetlenia.  Projekt o wartości 32 598 444,00 PLN realizowany w latach 2021-2023. 

433
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  zakupów i robót celem zapobiegania 

i  zwalczania COVID-19 w ramach projektu 

realizowanego przez Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach  

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna

4 573 987,46

Budżet UE/ budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 - 2022
Celem działania  jest zapobieganie rozszerzenia się wirusa COVID 

-19 w ŚCO.

Zakres projektu: zakup sprzętu medycznego, zakup urządzeń do czyszczenia powietrza. Efekt realizacji projektu: poprawa jakości i skuteczności zabiegów realizowanych w ramach procedur prowadzonych w ŚCO ,działania związane z zapobieganiem rozszerzenia COVID-19, 

w tym zakup środków ochrony osobistej i aparatury, sprzętu, utworzenie laboratorium diagnostycznego testującego pacjentów na obecność wirusa. Całkowita wartość projektu RPOWŚ 13 305 692,99 - wartość części projektu dotyczącej ŚCO.  Dotychczasowa łączna realizacja 

9 551 574,22 PLN.

434
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w 

Kielcach - zakup i  instalacja  akceleratora 

wysokoenergetycznego

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Oś priorytetow 

IX Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia, 

Działanie 9.2 Infrastruktura 

ponadregionalnych podmiotów 

leczniczych 

697 410,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne
2020 - 2021 Doposażenie Zakładu Radioterapii w nowoczesny sprzęt.

Zakres projektu: przystosowanie pomieszczeń i zainstalowanie akceleratora. Efektem realizacji projektu jest poprawa jakości i skuteczności napromieniania pacjentów w ramach procedur prowadzonych przez Zakład Radioterapii. Dotychczasowa łączna realizacja 9 748 830,00  

PLN.

435
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w 

Kielcach - zakup i instalacja  akceleratora 

wysokoenergetycznego

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Oś priorytetów 

IX Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia, 

Działanie 9.2 Infrastruktura 

ponadregionalnych podmiotów 

leczniczych 

8 819 100,00

MZ/budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne
2021 r. Doposażenie Zakładu Radioterapii w nowoczesny sprzęt.

Zakres projektu: zakup i montaż  akceleratora liniowego wysokoenergetycznego (wymiana zużytego sprzętu), wykonanie robót przystosowawczych. Efektem realizacji projektu jest poprawa jakości i skuteczności napromieniania pacjentów w ramach procedur prowadzonych 

przez Zakład Radioterapii.

436
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Wymiana agregatu wody lodowej 

obsługującego rezonans magnetyczny RM-1
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 155 146,87

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r.
Wymiana wyeksploatowanego agregatu wody lodowej w celu 

zapewnienia chłodzenia rezonansu magnetycznego.

Zakres projektu: wymiana agregatu wody lodowej obsługującego rezonans magnetyczny RM-1 na nowy agregat wody lodowej o mocy 42 kW wraz z wymiennikiem, pompą obiegową i siecią dobraną do obciążenia. Efektem realizacji projektu jest  poprawa zasilania urządzeń w 

wodę lodową.

437
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Zakup i wymiana agregatu prądotwórczego w 

ŚCO w Kielcach
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 364 080,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r.
Wymiana wyeksploatowanego agregatu prądotwórczego w celu 

poprawy zabezpieczenia szpitala w energię elektryczną.
Zakres zadania: zakup i wymiana agregatu prądotwórczego. Efektem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego ŚCO. 

438
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Doposażenie Kliniki Urologii ŚCO w Kielcach 

w sprzęt niezbędny do świadczenia usług 

medycznych w zakresie urologii

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 1 238 428,84

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r.
Zakup sprzętu medycznego w celu rozszerzenia świadczeń w 

zakresie zabiegów laparoskopowych i endoskopowych. 

Efektem realizacji zadania jest zakup dla Bloku Operacyjnego (Doposażenie Kliniki Urologii): kolumny laparoskopowej  z systemem obrazowania 4K z  oprzyrządowaniem oraz zestawem narzędzi – 1 kpl., lasera wysokiej mocy  do wykonywania zabiegów enukleacji 

endoskopowej gruczolaka stercza z zestawem narzędzi do przeprowadzania operacji HoLEP+morcelerator – 1 kpl., ureterorenoskopu giętkiego – 3szt., ureterorenoskopu sztywnego – 2 szt., cystoskopu giętkiego - 2 szt., elektroresektoskopu bipolarnego – 2 szt. 
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439
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach
Zakup sprzętu medycznego dla ŚCO w Kielcach Ochrona zdrowia Nie dotyczy 101 401,20

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Doposażenie ŚCO w sprzęt. Efektem realizacji projektu jest zakup sprzętu medycznego dla ŚCO: trenażera laparoskopowego, lodówek medycznych -2 szt. 

440
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach
Doposażenie Zakładu Radioterapii Ochrona zdrowia Narodowa Strategia Onkologiczna 2 499 999,99 Budżet MZ 2021 - 2022 Wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego. Efektem realizacji projektu jest wymiana aparatu HDR oraz poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych. Całkowita wartość projektu 2 530 750,00 PLN. 

441
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka 

płuca
Ochrona zdrowia Narodowa Strategia Onkologiczna 1 327 229,76 Budżet MZ/środki własne 2021 r. Doposażenie Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w sprzęt medyczny. Efektem realizacji projektu jest zakup czterech videobronchoskopów, toru wizyjnego i aparatu usg oraz poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych.

442
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Zakup urządzeń do utrzymania czystości oraz 

mikroskopu wraz z wyposażeniem dla ŚCO w 

Kielcach 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 42 915,11

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Doposażenie ŚCO w sprzęt. Efektem realizacji projektu jest zakup mikroskopu wraz z wyposażeniem dla Zakładu Patologii Nowotworów - 1 kpl. oraz zakup szorowarko-polerek - 4 szt. 

443
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki 

Molekularnej ŚCO w Kielcach
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 501 344,59

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r.
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Molekularnej w sprzęt 

medyczny.
Efektem realizacji projektu jest zakup urządzenia do zautomatyzowanej ekstrakcji kwasów nukleinowych - 2 szt., ultrazamrażarek - 8 kpl., monitorów - 8 kpl., komputerów, czytnika płytek. 

444
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Opracowanie koncepcji modernizacji źródła 

ciepła
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 98 400,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego/środki 

własne

2021 r. Zmiana systemu zasilania ŚCO w ciepło. Likwidacja kotłowni ŚCO, podłączenie obiektów ŚCO do miejskiej sieci ciepłowniczej. Efektem działanie będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz oszczędność energii.

445
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach
Profilaktyka nowotworów płuc Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V 

Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 

5.1 Programy profilaktyczne

947 846,41 Budżet UE/budżet państwa 01.01.2020-31.12.2022

Celem projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na 

wczesnym etapie jego rozwoju poprzez wdrożenie OPWWRP i 

objęcie badaniami skryningowymi osób znajdujących się w grupie 

podwyższonego ryzyka (wiek 55-74) oraz w wieku 50-74 lat, u 

których występuje dodatkowy czynnik ryzyka. 

Projekt przewiduje wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej. Projekt obejmuje działalność informacyjno-edukacyjną, działalność szkoleniową oraz komponent medyczny (wizyty 

kwalifikacyjne, badania NDTK, wizyty wynikowe). Od chwili rozpoczęcia realizacji programu wydatkowano 1 618 460,87 PLN. 

446
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Twój świadomy wybór - program profilaktyki 

nowotworów głowy i szyi
Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V 

Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 

5.1 Programy profilaktyczne

547 405,98 Budżet UE/budżet państwa 01.09.2017-31.12.2022 Celem projektu jest wsparcie profilaktyki nowotworów głowy i szyi.
Grupą docelową w projekcie są osoby w wieku produk. (40-65 lat), będące w grupie podwyższonego ryzyka, u których przez ponad 3 tyg. wystąpił 1 z objawów: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie, czerwone/białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, 

guz na szyi, niedrożność nosa/krwawy wyciek z nosa, ból przy połykaniu. Od początku realizacji projektu wydatkowano 2 198 135,11 PLN. 

447
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu 

raka piersi
Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V 

Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 

5.1 Programy profilaktyczne

908 503,20 Budżet UE/budżet państwa 01.06.2020-31.03.2023

Celem projektu jest zmniejszenie w okresie realizacji projektu o 

10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po 

leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę 

lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

W ramach projektu realizowana jest akcja edukacyjno-informacyjna oraz medyczne wsparcie specjalistyczne dla wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi: zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, w trakcie i po zakończeniu 

chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego. Projekt zakłada opracowanie materiałów edukacyjnych, filmów instruktażowych, prowadzenie strony internetowej, opracowanie aplikacji, stałą obecność w mediach społecznościowych. Od początku 

projektu projektu wydatkowano 1 283 765,54 PLN. 

448
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach
Szczepienia dla chorych onkologicznie Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w 

regionie 

465 247,87

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.05.2019-30.06.2023

Celem projektu jest zmniejszenie o co najmniej 10% zapadalności 

na inwazyjną i nieinwazyjną chorobę pneumokokową u chorych z 

województwa świętokrzyskiego z najczęstszymi nowotworami 

litymi i hematologicznymi.

W ramach projektu prowadzone są działania informacyjno - edukacyjne oraz wykonywane są szczepienia pacjentów z nowotworami litymi i hematologicznymi.  Od początku realizacji projektu wydatkowano 1 163 768,19 PLN. W ramach projektu przyznano środki na 

zwalczanie choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS -CoV-2 w wysokości 923.256,16 PLN. Zakupiono środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. 

449
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu 

raka piersi-moduł regionalny
Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V 

Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 

5.1 Programy profilaktyczne

398 947,10 Budżet UE/budżet państwa 01.06.2020-31.03.2023

Celem głównym projektu jest wdrożenie Ogólnopolskiego 

programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka 

piersi, którego zamierzeniem jest zmniejszenie w okresie realizacji 

projektu o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet 

po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz 

poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

W ramach projektu realizowane są świadczenia dla pacjentek zgodnie z Ogólnopolskim programem profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi. Pacjentki otrzymują wsparcie fizjoterapeutów, dietetyka, psychologa.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 924 459,20 PLN.

450
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach
Profilaktyka raka piersi - subregion północny Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w 

regionie 

647 028,00

Budżet UE /budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.03.2021-30.06.2023

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki nowotworowej 

dotyczącej wczesnego wykrywania raka piersi poprzez zachęcenie 

min. 4367 kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych w 

zakresie raka piersi.

W ramach projektu przewiduje się: działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet i mężczyzn, indywidualne konsultacje z zakresu profilaktyki raka piersi, naukę samobadania piersi, edukację w zakresie profilaktyki w tym analizę składu ciała, zapewnienie dostępu do badań 

poprzez bezpłatny transport, mobilny punkt badań. Projekt realizowany w partnerstwie z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach oraz Świętokrzyskim Klubem Amazonki przy ŚCO w Kielcach.  Całkowity koszt realizacji projektu: 1 483 

999,20 PLN.

451
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Profilaktyka raka szyjka macicy - subregion 

północny
Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w 

regionie 

762 832,84

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.03.2021-30.06.2023

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki nowotworowej 

dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy poprzez 

zachęcenie min. 7307 kobiet z subregionu północnego do 

przeprowadzenia badań profilaktycznych w zakresie raka szyjki 

macicy.

W ramach projektu przewiduje się: działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet i mężczyzn, indywidualne konsultacje z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, edukację na temat zdrowego stylu życia, w tym analizę składu ciała, zapewnienie dostępu do badań poprzez 

bezpłatny transport, mobilny punkt badań. Projekt realizowany w partnerstwie z Samorządowym Podstawowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chęcinach oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl. Całkowity koszt realizacji projektu  2 088 

000,00 PLN.

452
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach
Profilaktyka raka piersi - subregion południowy Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w 

regionie 

339 072,62

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.03.2021-30.06.2023

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki nowotworowej 

dotyczącej wczesnego wykrywania raka piersi poprzez zachęcenie 

min. 2565 kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych w 

zakresie raka piersi.

W ramach projektu przewiduje się: działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet i mężczyzn, indywidualne konsultacje z zakresu profilaktyki raka piersi, naukę samobadania piersi, edukację w zakresie profilaktyki w tym analizę składu ciała, zapewnienie dostępu do badań 

poprzez bezpłatny transport, mobilny punkt badań, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wodzisławiu i Świętokrzyskim Klubem Amazonki. Całkowity koszt realizacji projektu 

824 000,00 PLN.

453
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii w Kielcach

Profilaktyka raka szyjka macicy - subregion 

południowy
Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w 

regionie 

525 423,47

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.03.2021-30.06.2023

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki nowotworowej 

dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy poprzez 

zachęcenie min. 4478 kobiet do przeprowadzenia badań 

profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy.

W ramach projektu przewiduje się: działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet i mężczyzn, indywidualne konsultacje z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, edukację na temat zdrowego stylu życia, w tym analizę składu ciała, zapewnienie dostępu do badań poprzez 

bezpłatny transport, mobilny punkt badań, opiekę nad osobą niesamodzielną na czas wykonywania badania. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl. 

Całkowity koszt realizacji projektu  1 456 974,00 PLN.

454
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” 

Spółka Akcyjna

Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego 

„Krystyna” służąca optymalizacji procesu 

terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu 

krążenia

Ochrona zdrowia RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne 26 040 912,06 Budżet UE/środki własne 01.10.2018 - 30.06.2023 

Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca 

optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach 

układu krążenia.

Przedmiotem projektu jest optymalizacja procesu terapeutycznoleczniczego w chorobach układu krążenia poprzez nadbudowę części budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „KRYSTYNA” w Busku-Zdroju wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia medycznego w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz szerszego udostępniania podmiotu leczniczego osobom cierpiącym na choroby układu krążenia.

455
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” 

Spółka Akcyjna

Poprawa jakości usług medycznych w zakresie 

rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze 

schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu 

operacyjnym – ortopedycznym w 

Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-

Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona 

Starkiewicza w Busku - Zdroju  

Ochrona Zdrowia RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne 2 777 554,75 Budżet UE/ środki własne 01.10.2018 – 30.06.2021 

Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji 

ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po 

leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym 

Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona 

Starkiewicza w Busku - Zdroju.  

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym– ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 

„Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ogólnoustrojowej rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób 

układu kostno-stawowego i mięśniowego.

456
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” 

Spółka Akcyjna

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego 

(RPZ Kardiologia)

Ochrona zdrowia
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo
6 443 998,00 Budżet UE/środki własne 01.06.2018 – 31.05.2022  

Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji 

medycznej w zakresie grup schorzeń będących najczęstszą 

przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. m.in. rehabilitacji 

kardiologicznej.

Głównym celem projektu będzie wydłużenie aktywności zawodowej 7.500 K/M (3.000 K, 4.500 M) w wieku produkcyjnym poprzez udział w programie zdrowotnym z zakresu rehabilitacji kardiologicznej będących po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) do 05.2022 z terenu 

województwa świętokrzyskiego (WŚ). Cel wpisuje się w założenia PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się i spełnia założenia jednego z celów szczegółowych OP 8: Wydłużenie aktywności zawodowej os. w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych, przez 

co przyczyni się do minimalizacji problemu przedwczesnego opuszczania rynku pracy.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 
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którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

457
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” 

Spółka Akcyjna

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania 

cukrzycy typu 2

Ochrona zdrowia
08.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie
6 144 458,10 Budżet UE/ środki własne 01.04.2019 – 30.06.2023

Realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie 

specyficznych dla województwa świętokrzyskiego jednostek 

chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych 

grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie 

całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020) – „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”.

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród 187 251 osób w tym 94 936K i 92315M mieszkańców woj. świętokrzyskiego (z wyłączeniem obszaru ZIT) poprzez przeprowadzenie 

interwencji eduk.-zdrow. do 30.06.2023 roku w gr. os. w wieku 45-64 lata, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy oraz do osób z czynnikami ryzyka. P. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w 

zakresie wydłużenia aktyw. zaw. os. w wieku aktyw. zawod. w tym: os. pracujących oraz biernych zawod. z powodu stanu zdrowia w tym szczeg. pow. 50 r.ż. poprzez udział w RPZ dotyczącym zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.

458
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” 

Spółka Akcyjna

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania 

cukrzycy typu 2 – ZIT

Ochrona zdrowia
RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej - ZIT
2 045 475,60 Budżet UE/środki własne 01.04.2019 – 30.06.2023

Realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego  w zakresie 

specyficznych dla województwa świętokrzyskiego jednostek 

chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych 

grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie 

całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020) – „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”.

Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród 54 429 osób w tym 27 596K i 26 833M mieszkańców obszaru ZIT-KOF poprzez przeprowadzenie interwencji eduk.-zdrow. do 30.06.2023 

roku w gr. os. w wieku 45-64 lata, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy oraz do osób  z czynnikami ryzyka. P. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wydłużenia aktyw. zaw. os. w 

wieku aktyw. zawod. w tym: os. pracujących oraz biernych zawod. z powodu stanu zdrowia w tym szczeg. pow. 50 r.ż. poprzez udział w RPZ dotyczącym zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.

459
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Kompleksowa organizacja konkursu 

"Świętokrzyski Anioł Dobroci" 2021 
Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach ustawy 

z dnia 12 marca 2004r.o pomocy 

społecznej.

 44 299,56 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2021 r.

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy 

społecznej.

Konkurs ma na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i 

bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, będący jedyną tego typu inicjatywą o charakterze regionalnym na stałe wpisał się w architekturę wydarzeń województwa świętokrzyskiego. Stanowi swoistą zachętę, drogowskaz 

dla osób, instytucji oraz organizacji  funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć. Ideą Plebiscytu jest z jednej strony zogniskowanie szczególnej uwagi na ogromie pracy wykonywanej przez ludzi w 

różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników 

instytucji pomocy i integracji społecznej działających na rzecz rodzin i osób z trudnościami, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych.

460
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Organizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla Członków Gminnych 

Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy 

społecznej oraz Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2018-2023. 

 86 220,90

Środki zostały 

wydatkowane zgodnie z 

udzieloną dotacją celową od 

Wojewody Świętokrzyskiego

2021 r.

Podnoszenie kwalifikacji przez Członków Gminnych Zespołów 

Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w formie 

specjalistycznych szkoleń.

Celem organizowania szkoleń było zwiększenie kompetencji Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działania w 

środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Aby członkowie trafnie diagnozowali problem przemocy istotne jest posiadanie wiedzy na temat metod efektywnego radzenia sobie z tym  

problemem.

461
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Realizacja projektu „Bezpieczna przyszłość” - 

wsparcie Domów Pomocy Społecznej 
Polityka społeczna 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój, Priorytet: 2 .Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym

4 930 913,07 Budżet UE/budżet państwa 2020 i 2021 
Projekt miał na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii 

oraz ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.
Beneficjentami wsparcia były Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez samorządy powiatowe/gminne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne prowadzące DPS na zlecenie samorządów lokalnych. Projekt realizowany był w formule grantowej.

462
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej
Realizacja projektu „Kompetencje plus” Polityka społeczna 

Program Wiedza Edukacja Rozwój, 

Priorytet: 2 .Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 289 595,79 

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

2020 i 2021 

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych 

pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu 

nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, 

wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach 

dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, mających 

istotny wpływ na wykonywanie zadań.

W ramach oszczędności w projekcie zakupiono środki i sprzęt ochrony osobistej z przeznaczeniem dla pracowników PCPR-ów i MOPR Kielce. Wydatkowana kwota na ww. zakup wynosiła 115 827,89 zł. Zakupiono a następnie rozdystrybuowano w formie pomocy rzeczowej:

- Generator ozonu – 11 szt.

- Termometr bezdotykowy – 22 szt.

- Termometr ścienny – 24 szt.

- Stacja dezynfekcji – 26 szt.

- Lampa UVC – 3 szt. 

- Maska chirurgiczna – 276200 szt. 

- Półmaska – 139 szt.

- Rękawiczki nitrylowe – 165 200 szt.

W ramach projektu „Kompetencje plus” w 2021 r. zrealizowane zostały łącznie 39 szkolenia. Łączna liczba osób uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu to 455 osób.

Tematy szkoleń: 

- Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnościami;

- Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne;

- Realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Aspekty prawne;

- Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami;

- Zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS;

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin. „Za życiem” – zmiany w ŚDS;

- Zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek udzielających schronienia – zmiany prawne;

- Zapewnianie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych;

- Program Opieka 75+;

- Program Dostępność plus.

463
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Projekt pn. „Standardy w zakresie 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 

chorujących psychicznie po wielokrotnych 

pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Polityka społeczna 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym

Całkowita wartość projektu: 10 103 705,70,  

Wartość projektu Partner Całkowita wartość 

projektu: 10 103 705,70, Wartość projektu 

Partner Kielce - ROPS: 644 881,66, Wartość 

projektu Partner Caritas Diecezji Kieleckiej: 

1 480 428,00, Wykonanie za 2021 rok: 74 

343,57 

Budżet UE/budżet państwa 01.03.2018 – 31.08.2022 

Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie 

standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 

chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu 

psychiatrycznym.

Celem pobytu w mieszkaniu wspomaganym będzie usamodzielnienie osoby w nim mieszkającej, jak i zapewnienie osobie korzystającej z mieszkania wsparcia w celu zapobiegania ponownemu umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym lub placówce całodobowej opieki a także 

umożliwienie dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Realizacja projektu wpłynie na:

- poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie,

- zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług,

- zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorującej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej (DPS, ZOL, ZOP),

- zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.

464
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej
Projekt partnerski pn. „Liderzy kooperacji” Polityka społeczna 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna.

Całkowita kwota projektu: 31 023 712,56, 

Wartość projektu Partner Kielce - ROPS: 5 

864 257,55, 

Wykonanie za 2021 rok: 617 088,32 

Budżet UE/budżet państwa 01.04.2018 – 30.11.2022 

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu 

kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a 

podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu 

widzenia włączenia społ. i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, 

popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług 

Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj. woj: 

lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i 

świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 roku do 30.11.2022 

roku, oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu 

rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie 

instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja 

mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po 

przebytym Covid-19.

W pierwszym etapie realizacji Projektu (I Kamień Milowy) przy udziale zawiązanych Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji (8 gmin wiejskich i 6 powiatów) uczestniczących w Projekcie został opracowany „Model Kooperacji” pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami.

W kolejnym etapie Projektu (II Kamień Milowy) opracowane założenia „Modelu” współpracy zostaną poddane testowaniu 6 gmin wiejskich i 4 powiatach uczestniczących w Projekcie. W konsekwencji testowania zostaną wypracowane ostateczne rekomendacje „Modelu”, 

które pozwolą na realizację systemową w każdej gminie wiejskiej, we współpracy z samorządem powiatowym i województwa.

W trzecim etapie Projektu (III Kamień Milowy) zostały opracowane rekomendacje dla „Modelu Kooperacji” dla gmin wiejskich oraz opracowanie „Księgi Rekomendacyjnej”.

W następnym etapie (IV Kamień Milowy) miały miejsce działania upowszechniające wypracowane „Modele Kooperacji” skierowane do kadry pomocy i integracji społecznej. W ramach tych działań odbyły się: szkolenia dla PCPR, spotkania seminaryjno-webinarowe oraz 

konferencja wojewódzka.

Okres realizacji Projektu został wydłużony do 30.11.2022 r. W ramach nowych działań zaplanowano przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla kadry pomocy i integracji pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie:

- szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz ideę deinstytucjonalizacji (DI),

- szkoleń kompetencyjnych CUS: 

Moduł I - zarządzanie i organizacja usług społecznych, 

Moduł II - opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych, 

Moduł III - organizacja społeczności lokalnej,

- szkoleń dla jst w obszarze deinstytucjonalizacji.

Ponadto pracownicy jednostek samorządu terytorialnego będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego oraz konsultacji prawnych. Celem tych działań będzie edukacja kadry w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu 

deinstytucjonalizacji, a także wsparcie merytoryczne jst przy tworzeniu CUS.

Realizacja celu projektu wpłynie na:

- włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,

- wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,

- wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,

- profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, 

- opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,

- aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin,

-wzrost kompetencji przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie zakładania i funkcjonowania CUS i DI.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

465
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie 

rozprzestrzeniania się COVID-19 w 

województwie świętokrzyskim” 

Polityka społeczna 

 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej 

jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych.

Całkowita kwota projektu: 44 101 931,38 

Wartość projektu Partner Wiodący - ROPS: 

4 009 266,49 

Wykonanie za 2021 rok: 1 570 631,62

Budżet UE/budżet 

państwa/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.03.2020 – 30.06.2022 

Cel projektu: zwiększenie dostępności do testów na obecność 

wirusa SARS-CoV-2 dla mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego, do informacji o profilaktyce zapobiegania 

zarażeniom wirusa poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo 

specjalistów z różnych dziedzin, działania informacyjno-

edukacyjne oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego w narzędzia niezbędne do 

wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też 

zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego, 

pracowników szpitali i placówek wojewódzkich, a także 

wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony 

pracowników.

Założony cel realizowany był poprzez zadania, stanowiące spójny i kompleksowy system działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie tj.: "Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej" (zad 1), "Budowanie marki ekonomii społecznej" (zad 2), 

"Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej" (zad 3) oraz zadanie wprowadzone w 2020 roku w związku z panującą pandemią "Działania dodatkowe w walce z koronawirusem" (zad.4). W ramach zad. 1 zrealizowano następujące działania: funkcjonowanie 

RKRES i 4 Grup Tematycznych, prowadzono doradztwo w zakresie ekonomii społecznej, współpracowano z akredytowanymi OWES i Instytucją Zarządzającą RPO, opracowano Monitoring RPRES, certyfikowano podmioty ekonomii społecznej znakiem jakości "Zakup 

Prospołeczny", zorganizowano konkurs "Lider Ekonomii Społecznej", prowadzono listę przedsiębiorstw społecznych, rozpoczęto prace związane z opracowaniem Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na kolejne lata. W ramach zad 2 prowadzono stronę www 

projektu i Facebook, promowano i upowszechniano oferty podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach cyklu „Spotkania z PESami”, ogłoszono konkurs dla dziennikarzy "Ekonomia społeczna w czasach pandemii" zorganizowano 

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej w formule on-line. W ramach zad 3 przeprowadzono pilotażowe lekcje w szkołach dot. ekonomii społecznej. w 2020 roku wprowadzono dodatkowe działania w związku z epidemią COVID-19 – szycie maseczek ochronnych 

wielokrotnego użytku - zadanie 4. W ramach tego zadania zlecono podmiotom ekonomii społecznej usługę szycia maseczek ochronnych wielorazowego użytku, a następnie przekazano je podmiotom z terenu województwa świętokrzyskiego działającymi w obszarze pomocy 

społecznej. Realizacja projektu ma na celu działania wspierające w walce z epidemią koronawirusa, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie świadomości mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Dzięki realizacji projektu udało się:

- zwiększyć bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii wśród pracowników personelu medycznego szpitali oraz placówek medycznych i podmiotów leczniczych poprzez zakup środków ochrony indywidualnej jak rękawice nitrylowe, maski chirurgiczne, fartuchy, kombinezony, 

buty ochronne, termometry, okulary, przyłbice, czepki chirurgiczne, płyny do dezynfekcji, itp.

- wyposażyć placówki medyczne w niezbędny sprzęt m.in.: tunel detekcyjny z funkcją dezynfekcji, aparat do badań USG klatki piersiowej, analizator do badań molekularnych, urządzenie do automatycznej izolacji wirusa oraz zamrażarkę na osocze,

- przystosować pomieszczenia placówek medycznych takich jak izby przyjęć, czy sale chorych i izolatki do nowych wymagań sanitarnych poprzez np. montaż osłon, kurtyn, domofonów i stworzenie wydzielonych stref epidemiologicznych,

- doposażyć placówki medyczne w podstawowy sprzęt pomiarowy jak termometry bezdotykowe, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, stetoskopy, aparaty EKG itp. 

- wyposażyć laboratorium w RCNT na potrzeby badań w klimatyzatory, odczynniki, utrzymanie w gotowości sprzętu, serwis oraz dodatkowe zatrudnienie personelu medycznego,

- zakupić ok. 10 tys. sztuk pulsoksymetrów, które przekazywane są mieszkańcom województwa za pośrednictwem placówek medycznych, Domów Pomocy Społecznej, OSP czy organizacji pozarządowych świadczących usługi wsparcia na rzecz seniorów i działających na 

rzecz lokalnej społeczności. W roku 2021 rozszerzono projekt o przeprowadzenie bezpłatnych testów do wykrywania we krwi specyficznych przeciwciał anty SARS-CoV-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Projekt pn. „Świętokrzyska Ekonomia 

Społeczna”
Polityka społeczna 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa IX 

Włączenie społeczne; Działanie 9.3 

Wspieranie ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej w celu 

ułatwienia dostępu do zatrudnienia; 

Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań 

na rzecz ekonomii społecznej (projekt 

pozakonkursowy)

Całkowita wartość projektu: 2 882 352,24

Wykonanie za 2021 rok: 474 339,77  

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

01.01.2019  – 31.12.2022 

Celem głównym projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej 

w województwie świętokrzyskim w zakresie kreowania nowych 

miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie 

współpracy międzysektorowej do końca 2022 roku. 

Założony cel realizowany był poprzez 3 główne zadania, stanowiące spójny i kompleksowy system działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie tj.: "Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej" (zad 1), "Budowanie marki ekonomii społecznej" (zad 

2), "Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej" (zad 3). W 2020 roku w związku z panującą pandemią wprowadzono dodatkowe zadanie "Działania dodatkowe w walce z koronawirusem" (zad.4)

• W ramach zadania 1 zrealizowano następujące działania: funkcjonowanie Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i 5 Grup Tematycznych, prowadzono doradztwo w zakresie ekonomii społecznej, współpracowano z akredytowanymi OWES i Instytucją 

Zarządzającą RPO WŚ, opracowano Monitoring RPRES, certyfikowano podmioty ekonomii społecznej znakiem jakości "Zakup Prospołeczny", zorganizowano konkurs "Lider Ekonomii Społecznej", prowadzono listę przedsiębiorstw społecznych, prowadzono prace związane z 

opracowaniem Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na kolejne lata, przeprowadzono postępowanie na badanie pn. "Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim" . 

W ramach zadania 2 prowadzono stronę internetową projektu i Facebook, promowano podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego i ich oferty na portalu społecznościowym w ramach cyklu „Spotkania z PESami”, zorganizowano Galę Lider Ekonomii 

Społecznej i rozstrzygnięto konkurs "Lider Ekonomii Społecznej" w 3 kategoriach, przeprowadzono konkurs dla dziennikarzy "Ekonomia społeczna w czasach pandemii", zorganizowano Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej, przeprowadzono kampanię promującą 

ekonomię społeczną podczas Świątecznego Kiermaszu Ekonomii Społecznej, przeprowadzono otwarty konkurs ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu upowszechniania ekonomii społecznej (zadanie: upowszechnianie idei ekonomii 

społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego). Celem konkursu był wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie 

pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie. W ramach zadania 3 zorganizowano spotkanie równościowe "Bez barier z ekonomią społeczną" pod hasłem „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny” oraz Dni Ekonomii Społecznej na uczelniach wyższych pod 

hasłem „Umiejętności przyszłości”.
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Dotacja celowa Dofinansowanie działalności 

Zakładu Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Powiat Starachowicki

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 350 000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021-31.12.2021 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2021 roku.
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu zgodnie z Umową nr 4/2021/ZAZ z dnia 18.01.2021 roku.
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Dofinansowanie ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego kosztów działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Powiat Starachowicki

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 2 085 000,00 

Środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

01.01.2021 – 31.12.2021 
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Stykowie w 2021 roku.
Dofinansowanie zostało wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu w 2021 roku, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1934).
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Dotacja podmiotowa Dofinansowanie 

działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, 

którego Organizatorem jest Polski Związek 

Niewidomych Okręg Świętokrzyski

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 213 174,63 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021 – 31.12.2021 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Końskich w 2021 roku.
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu zgodnie z Umową nr 6/2021/ZAZ z dnia 18.01.2021 roku.
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dofinansowanie ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego kosztów działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Polski Związek 

Niewidomych Okręg Świętokrzyski

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 1 111 477,74 

Środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

01.01.2021 – 31.12.2021 
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Końskich w 2021 roku.
Dofinansowanie zostało wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu w 2021 roku, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1934).
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dotacja podmiotowa Dofinansowanie 

działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, 

którego Organizatorem jest Caritas Diecezji 

Kieleckiej

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 170 000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021  – 31.12.2021 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2021 roku.
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu zgodnie z Umową nr 5/2021/ZAZ z dnia 18.01.2021 roku.
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dofinansowanie ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego kosztów działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 1 329 437,60 

Środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

01.01.2021 – 31.12.2021
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Kielcach w 2021 roku.
Dofinansowanie zostało wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu w 2021 roku, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1934).
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dotacja podmiotowa Dofinansowanie 

działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, 

którego Organizatorem jest Stowarzyszenie 

Nadzieja Rodzinie

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 400 000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021 – 31.12.2021 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2021 roku.
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu zgodnie z Umową nr 7/2021/ZAZ z dnia 18.01.2021 roku.
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dofinansowanie ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego kosztów działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja 

Rodzinie 

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 1 254 270,54 

Środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

01.01.2021 – 31.12.2021
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Kielcach w 2021 roku.
Dofinansowanie zostało wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu w 2021 roku, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1934).
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dotacja podmiotowa Dofinansowanie 

działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, 

którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z 

Tobą

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 160 000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021 – 31.12.2021 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2021 roku.
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu zgodnie z Umową nr 2/2021/ZAZ z dnia 18.01.2021 roku.

476
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dofinansowanie ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego kosztów działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 838 408,41 

Środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

01.01.2021 – 31.12.2021 
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Kielcach w 2021 roku.
Dofinansowanie zostało wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu w 2021 roku, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1934).
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dotacja podmiotowa Dofinansowanie 

działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, 

którego Organizatorem jest Caritas Diecezji 

Sandomierskiej

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane: 140 000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021 – 31.12.2021 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2021 roku.
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu zgodnie z Umową nr 3/2021/ZAZ z dnia 18.01.2021 roku.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

478
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dofinansowanie ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego kosztów działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Caritas Diecezji 

Sandomierskiej

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane:  688 333,33 

Środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

01.01.2021 – 31.12.2021 
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Sandomierzu w 2021 roku.
Dofinansowanie zostało wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu w 2021 roku, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1934).
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Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dotacja podmiotowa Dofinansowanie 

działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, 

którego Organizatorem jest Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane:  100 000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021 – 31.12.2021

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2021 roku.
Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu zgodnie z Umową nr 202/2021/ZAZ z dnia 21.07.2021 roku.

480
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Dofinansowanie ze środków PFRON będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego kosztów działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, którego 

Organizatorem jest Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach

Polityka społeczna Nie dotyczy Środki przyznane:  502 075,50 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
01.01.2021 – 31.12.2021 

Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Chmielniku w 2021 roku.
Dofinansowanie zostało wykorzystane na pokrycie kosztów bieżącego działania Zakładu w 2021 roku, zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1934).

481
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Otwarty konkursu ofert dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy 

społecznej

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 

r., Świętokrzyski Program Pomocy 

Społecznej na lata 2018-2023

344 381,30 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
15.05.2021 – 15.12.2021 

Głównym celem było m.in. zmniejszenie zjawiska wykluczenia 

społecznego, zwalczanie ubóstwa oraz aktywizacja społeczna 

wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. Realizacja zadań przez organizację pozarządowe przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska 

wykluczenia społecznego, zwalczania ubóstwa oraz aktywizacji społecznej jak również promowania rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

482
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Otwarty konkursu ofert dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z zakresu 

przeciwdziałania przemocy

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 

r., Świętokrzyski Program Pomocy 

Społecznej na lata 2018 -2023

99 722,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
15.05.2021 – 15.12.2021 

Głównym celem było zmniejszenie zjawiska przemocy wśród 

dorosłych, dzieci oraz wobec osób starszych.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy przez 

organizacje pozarządowe miała istotny wpływ na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie województwa świętokrzyskiego. Szeroki wachlarz różnych form pomocy osobom skierowany dla osób dotkniętych przemocą czy tez nadużywających przemocy daje 

alternatywę na lepsze życie.

483
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Otwarty konkursu ofert dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 

r., Świętokrzyski Program Pomocy 

Społecznej na lata 2018 -2023

140 000,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
15.05.2021 – 15.12.2021 

Głównym celem było wspieranie osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu. Ograniczenie szkodliwych 

skutków spożywania alkoholu oraz zwiększenie świadomości na 

temat choroby alkoholowej

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych przez organizacje pozarządowe miała istotny wpływ na zmniejszenie zjawiska nadużywania alkoholu terenie województwa świętokrzyskiego. Szeroki wachlarz różnych form pomocy osobom skierowany dla osób dotkniętych choroba alkoholową czy tez 

współuzależnionych daje alternatywę na lepsze życie.

484
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Otwarty konkursu ofert dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z zakresu 

działalności na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami 

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 

r., Świętokrzyski Program Pomocy 

Społecznej na lata 2018 -2023

338 061,05 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
15.05.2021 – 15.12.2021 

Cel działania: zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i 

dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadań na rzecz 

w/w osób w znacznym stopniu przyczynia się do podniesienia aktywności, sprawności a co za tym idzie podniesienia jakości funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia. 

485
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Otwarty konkursu ofert dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z zakresu 

działalności na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2021 

r., Świętokrzyski Program Pomocy 

Społecznej na lata 2018 -2023

98 834,35

Środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

16.08.2021 – 30.11.2021 
Cel działania: zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i 

dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadań na rzecz 

w/w osób w znacznym stopniu przyczynia się do nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania Osób z Niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia. 

486
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Dofinansowanie robót budowlanych obiektów 

służących rehabilitacji w związku z potrzebami 

osób niepełnosprawnych

Polityka społeczna 

Zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

1 853 192,93 

Środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będące 

w dyspozycji Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

05.2021 – 12.2021 
Dostosowanie obiektów, które służą rehabilitacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.
W ramach zadania zostały dofinansowane koszty robót budowalnych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W roku 2021 dofinansowaniem objętych zostało 8 obiektów. 

487 Departament IT

Projekt partnerski pn. "Informatyzacja 

Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego" (nazwa skrócona projektu: 

"InPlaMed WŚ")

Społeczeństwo informacyjne

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne , Działanie 7.1 Rozwój e-

społeczeństwa

66 264 984,59
Budżet UE/wkład własny 

Partnerów
01.10.2015-31.12.2022

Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej.

Budowa lub rozbudowa serwerownie, co  umożliwi Partnerom gromadzenie i przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej. Serwerownie zostały wyposażone w urządzenia takie jak serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć i systemy, 

urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji. Zakupiono również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii (np. UPS) oraz tam gdzie była potrzeba agregaty prądotwórcze. Partnerzy 

zrealizowali lub realizują zakupi nowych lub rozbudowę istniejących systemów informatycznych umożliwiających tworzenie w odpowiednim standardzie EDM, jej przechowywanie oraz udostępnianie zgodnie z regulacjami centralnymi w przedmiotowym zakresie. Są to systemy 

obsługi części białej oraz szarej, w tym głównie: 

• System  HIS  - Szpitalny  System  Informatyczny - podstawowy system wspierający obsługę pacjentów i pracę podmiotu leczniczego,

• System  RIS - Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny)

System PACS - Picture Archiving and Communication System (System Archiwizacji i Transmisji Obrazów).

• System LIS - (Laboratoryjny System Informacyjny).

• System ERP -  (Enterprise Resource Planning) służy do zarządzania zasobami podmiotu leczniczego. System EOD -  (Elektroniczny Obieg Dokumentów) zapewnia wsparcie dla procesu obiegu pism oraz spraw. 

488 Departament IT

Cykliczna inicjatywa kierowana do nauczycieli i 

uczniów pn. „Świętokrzyska Akademia 

Młodych Informatyków” 

Społeczeństwo informacyjne Nie dotyczy 9 999,80

Budżet województwa 

świętokrzyskiego 

Organizatorzy:

• Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

• Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli

Celem inicjatywy jest m.in. podniesienie świadomości znaczenia i 

rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym, 

upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa 

świętokrzyskiego, poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych 

z nauczaniem programowania.

W tej edycji głównym celem było przygotowanie szkół do zdalnego nauczania.

Cele szczegółowe Projektu:

• Przygotowanie szkół i nauczycieli do pracy z wykorzystaniem platformy elearningowej.

• Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.

• Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.

• Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.

• Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.

• Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów.

Ważnym celem projektu ŚAMI jest Konkurs Scratch,  w tym roku udział wzięło 170 uczniów. Do półfinału zakwalifikowanych zostało 72 uczniów (56 uczniów z kategorii I oraz 16 z kategorii II), do finału po 10 uczniów z każdej kategorii.

Finał konkursu  polegał na publicznej prezentacji własnego projektu przez ucznia.   

489 Departament IT
Cykliczna inicjatywa kierowana do szkół pn. 

„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” 
Społeczeństwo informacyjne Nie dotyczy 30 000,00

Fundatorzy nagród:

• Województwo  

Świętokrzyskie

• Allegro.pl sp. z o.o. - 

nagrody rzeczowe

26.10.2021 - 18.05.2022

Celem inicjatywy jest m.in. upowszechnienie wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej  zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania 

z zasobów Internetu,  rozwijanie umiejętności korzystania z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności 

z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych 

w chmurze internetowej.

Tematyka dziesiątej edycji Projektu w roku szk. 2021/2022 związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022. Realizacja Projektu możliwa jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz 

sponsorom włączającym się w realizację tego przedsięwzięcia.

W roku szkolnym 2021/ 2022 Projekt realizowany będzie w okresie październik 2021 roku – maj 2022 roku. Nowością dziesiątej edycji Projektu jest Konkurs dla szkół pod nazwą: Szkoła popularyzatorem bezpiecznego Internetu polegający na prezentacji różnorodnych inicjatyw 

związanych z tematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Kategorie Konkursu realizowanego w ramach Projektu: 1) Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych. Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Internet – 

wspólna nauka i zabawa”. Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego. 2) Kategoria II – uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych. Uczniowie indywidualnie przygotowują prezentację mobilną na temat „Bądź rozważny i 

ostrożny, bo Internet bywa groźny”. 

3) Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczniowie indywidualnie przygotowują spot reklamowy na temat „Internet moją bazą wiedzy i inspiracji”.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

490 Departament IT
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

województwo świętokrzyskie
Społeczeństwo informacyjne

Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Dz. 2.1
5.882.982,53

Budżet Województwa - 

kwota wpisana w kolumnie 

wartość jest równa 

wykonaniu wydatkowania 

za 2020 rok na 

przedsięwzięcie

01.01.2016-09.05.2021

Eliminacja "białych plam" w dostępie do szerokopasmowego 

internetu na terenie województwa świętokrzyskiego. W 

Województwie funkcjonuje wybudowana w ramach PO RPW 

regionalna sieć szerokopasmowa o długości 1425 km i w oparciu o 

nią świadczone są telekomunikacyjne usługi hurtowe w miejscach 

gdzie nie było efektownej konkurencji opartej na infrastrukturze 

oraz wybudowana w ramach  projektu sieć przybliża punkty 

hurtowego dostępu do Internetu do skupisk potencjalnych klientów 

co obniża barierę inwestycyjną wejścia na rynek Operatorów Sieci 

Dostepowych na obszarach, które były uważane za nieopłacalne 

dla budowy sieci tradycyjnych i NGA. Aktualnie z sieci korzysta 61 

Operatorów, zawarto 619 umów na świadczenie z usług.

W Województwie funkcjonuje wybudowana w ramach PO RPW regionalna sieć szerokopasmowa o długości 1425 km. i w oparciu o nią świadczone są telekomunikacyjne usługi hurtowe w miejscach gdzie nie było efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze oraz 

wybudowana w ramach projektu sieć przybliża punkty hurtowego dostępu do Internetu do skupisk potencjalnych klientów co obniża barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla Operatorów Sieci Dostępowych na obszarach, które były uważane za nieopłacalne dla budowy sieci 

tradycyjnych i NGA. Aktualnie z sieci korzysta 61 operatorów, zawarto 619 umowy na świadczenie usług. 

491

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Finał Wojewódzki XX Edycji Konkursu "Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów"
Rolnictwo i obszary wiejskie 45 000,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
20.06.2021 Promocja Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.

Konkurs promuje lokalne produkty żywności wysokiej jakości. W konkursie wzięło udział 56 produktów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie i osoby prywatne. Konkurs podkreśla tradycję kulinarną regionu, 

która stanowi jego wizytówkę i atrakcję turystyczną.

492

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Dożynki Wojewódzkie Rolnictwo i obszary wiejskie 70 000, 00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
12.09.2021 Kultywowanie tradycji rolniczych. W dożynkach uczestniczyli rolnicy z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem jest kultywowanie tradycji i obrzędów związanych ze świętem plonów.

493

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

"Poprawa warunków sanitarnych rodzin 

pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu 

węzy pszczelej" - otwarty konkurs ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w 

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego - na 

podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie - (tj.. Dz.U. 2020 

r,. poz. 1057 ze zm.)

Rolnictwo i obszary wiejskie 100 000,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
23.09.2021 - 15.11.2021  

Wsparcie  świętokrzyskich pszczelarzy  w prowadzeniu działań 

wspomagających dobry rozwój, kondycję i liczebność pszczół.
 Poprawa dobrostanu pszczół, zdrowotności, eliminacja chorób w pasiekach.

494

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Dożynki Prezydenckie Rolnictwo i obszary wiejskie 20 000,00
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
18-19.09.2021 Kultywowanie tradycji i obrzędów związanych ze świętem plonów. Dożynki Prezydenckie odbywają się tradycyjnie w drugiej połowie września. Zwyczajowo Województwo Świętokrzyskie reprezentowane jest przez delegację wieńcową z powiatu, który wygrał konkurs wojewódzki na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

495

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe 

(PDO) w województwie świętokrzyskim
Rolnictwo i obszary wiejskie 80 000,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
Cały rok

Opracowanie Listy Odmian Zalecanych dla Województwa 

Świętokrzyskiego.

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa jest sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie świętokrzyskim. Odmiany 

umieszczone na „Liście Odmian Zalecanych” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania 

lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian. 

496

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Zakup drzew i krzewów miododajnych 

przeznaczonych do nasadzeń na terenach 

zieleni dostępnych publicznie w województwie 

świętokrzyskim

Rolnictwo i obszary wiejskie

Zakup drzew i krzewów miododajnych 

przeznaczonych do nasadzeń na 

terenach zieleni dostępnych publicznie w 

województwie świętokrzyskim

57 292,92

Budżetu województwa 

świętokrzyskiego/dotacja z 

WFOŚiGW w Kielcach

III - IV kwartał 2021 

Ochrona i poprawa jakości środowiska oraz bioróżnorodności 

obszarów wiejskich, a także poprawa jakości życia poprzez 

zwiększenie powierzchni zadrzewionych i zakrzewionych 

sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców obszarów 

wiejskich. Ponadto potrzeba zwiększenia ilości pożytków 

pszczelich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom degradacji 

środowiska.

Projekt nasadzenia drzew i krzewów miododajnych zrealizowany przez województwo świętokrzyskie wspólnie z 57 gminami oraz 6 samorządowymi jednostkami organizacyjnymi podległymi Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

Za kwotę 57 292,92 PLN Województwo zakupiło i przekazało samorządom oraz instytucjom sadzonki drzew i krzewów miododajnych. Łączna powierzchnia nasadzeń wyniósł ponad 5 ha. Efektem realizacji jest posadzonych 4 654 szt. drzew i krzewów miododajnych w tym: 

1598 szt. sadzonek  drzew miododajnych oraz  3056 szt. sadzonek krzewów miododajnych. 
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Departament Środowiska 

i Gospodarki Odpadami

Realizacja kampanii edukacyjnej NIE RÓB 

ŚWIATA NA SZARO - spoty radiowe - co 

wynika z "uchwały antysmogowej"

Ochrona przyrody 

i środowiska

"Nie rób świata 

na szaro"
14 451,59

WFOŚiGW w 

Kielcach/budżet 

województwa  

świętokrzyskiego

01.07.2021- 30.11.2021
Zwiększenie świadomości społeczeństwa województwa 

świętokrzyskiego na temat ochrony powietrza.

Od dnia 24 lipca 2020 roku obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w 

skrócie „uchwałą antysmogową”. Głównym celem podjęcia uchwały było wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych 

dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu. Przedmiotowa uchwała wprowadziła konkretne terminy eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła. Od dnia 1 lipca 2021 roku wprowadzony został zakaz spalania najbardziej zanieczyszczających powietrze 

paliw stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Niezwykle istotną rzeczą było poinformowanie o tym fakcie jak 

największej ilości mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Jedną z form przekazywania informacji, która dociera do dużej ilości osób są spoty emitowane przez stacje radiowe. Dobór formy przekazu w spocie edukacyjnym został dostosowany zarówno do osób starszych, 

jak i młodzieży oraz dzieci. Emisja spotu radiowego w przystępny sposób dla różnych grup wiekowych przekazuje informacje na temat: „uchwały antysmogowej” i zawartych w niej ograniczeniach, zakazach oraz obowiązujących terminach.
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Departament Środowiska 

i Gospodarki Odpadami

Realizacja programu NIE RÓB ŚWIATA NA 

SZARO - Konferencja pn. „Jak skutecznie 

wdrażać realizację Programu ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego i 

uchwałę antysmogową”

Ochrona przyrody 

i środowiska

"Nie rób świata 

na szaro"
0,00 Nie dotyczy 26.03.2021

Zwiększenie świadomości samorządów województwa 

świętokrzyskiego na temat ochrony powietrza.

W dniu 26 marca 2021 roku zorganizowano konferencję pn. "Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową." Na konferencji skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa 

świętokrzyskiego, poruszone zostały następujące tematy: 

* zadania, jakie spoczywają na jednostkach samorządu terytorialnego, wynikające z programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej; 

* konsekwencje braku realizacji działań naprawczych; 

* źródła finansowania ww. działań – programy rządowe i samorządowe; 

* narzędzia służące gminom do wykonywania zadań monitoringowych, w tym m.in. w jaki sposób przeprowadzać kontrolę gospodarstw domowych oraz jak sporządzić sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego; 

* doświadczenia i praktyczne porady innych samorządów - niestety wiele z samorządów nie posiada wiedzy lub nie dysponuje odpowiednimi narzędziami formalno-technicznymi, aby w pełni wykonywać obowiązki wynikające z ww. dokumentów.
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Departament Środowiska 

i Gospodarki Odpadami

Dodruk i dystrybucja materiałów edukacyjnych 

"Niezbędnik Antysmogowy"

Ochrona przyrody 

i środowiska

"Nie rób świata 

na szaro"
10 824,00

WFOŚiGW w 

Kielcach/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

27.04.2021-30.10.2022
Zwiększenie świadomości społeczeństwa województwa 

świętokrzyskiego na temat ochrony powietrza.

Ze względu na duże zainteresowanie materiałami edukcyjnymi, dodrukowano kolejny nakład "Niezbędnika Antysmogowego". Jest on dostosowany  do każdej grupy wiekowej tak, aby w przystępny sposób przekazać informacje na temat: 

* Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego oraz „uchwały antysmogowej” i zawartych w nich ograniczeniach, zakazach oraz obowiązujących terminach;  

* jak należy zachowywać się w przypadku ogłaszania alarmów związanych ze złą jakością powietrza; 

* jak dbać o czyste powietrze, tym samym jak dbać o zdrowie swoje i innych; 

* informacje nt. szkodliwości spalania paliw złej jakości i odpadów; 

* oszczędności, jakie niosą ze sobą działania związane z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacja; 

* możliwości pozyskania wsparcia finansowego na walkę z niską emisją. 

Pakiet składa się z 8 kart informacyjnych, dwóch krzyżówek ekologicznych, dwóch kolorowanek dla dzieci oraz naklejki zewnętrznej: „W TYM DOMU OGRZEWAMY EKOLOGICZNIE”.

500
Departament Środowiska 

i Gospodarki Odpadami

Oznakowanie granic Jeleniowsko-

Staszowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 8 572,72

 WFOŚiGW  w 

Kielcach/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego

III-IV kwartał 2021 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W pasach drogowych dróg wojewódzkich i powiatowych ustawiono 8 szt. tablic informacyjnych o treści: "Jeleniowsko - Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu". Podstawą do realizacji zadania jest obowiązek ustawowy oznakowania granic obszarów chronionego 

krajobrazu wynikający z art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Rezultatem inicjatywy ma być:

* informowanie i edukowanie mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz przyjezdnych gości o zasięgu i przebiegu granic Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

* podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy na temat obszarów chronionego krajobrazu; 

* kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania wobec przyrody, wartości historycznych i dziedzictwa kulturowego obszaru objętego ochroną.
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Departament Środowiska 

i Gospodarki Odpadami

Konferencja pn.: „Razem TworzyMY 

Ekoświętokrzyskie”

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 0,00 Nie dotyczy 7.12.2021 r.

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy wynikającej z Europejskiego 

Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. 

2. Zdobywanie wiedzy na temat obliczania poziomu przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

W dniu 7 grudnia 2021r. zorganizowano konferencję pn.: „Razem TworzyMY Ekoświętokrzyskie”.Konferencja skierowana była do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego oraz zarządzających Regionalnymi Zakładami Zagospodarowania 

Odpadów. Celem konferencji było wzbogacenie i ugruntowanie wiedzy wynikającej z Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), przedstawienie zagadnień dotyczących możliwości finasowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska oraz 

dotyczącym obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat

502

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i 

region, w którym żyjemy” – XXX edycja

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 26 001,50

WFOŚiGW w Kielcach 

/budżet województwa  

świętokrzyskiego

II-IV kwartał 2020, I-II 

kwartał 2021

1. Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu ochrony przyrody i 

środowiska. 

2. Zachęcenie uczniów do poznawania regionu. 

3. Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę. 

Konkurs o zasięgu wojewódzkim ma charakter dwuetapowy: 

* I etap konkursu - przygotowanie prac konkursowych przez 6-osobowe zespoły uczniowskie, na jeden z tematów podanych w regulaminie. Ten etap skierowany jest do wszystkich uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego.  

* II etap (finałowy) konkursu - polega na rozwiązaniu testu przez 15 drużyn (4 – osobowych), stanowiących  reprezentacje zespołów–finalistów, których prace konkursowe zgłoszone do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W ostatecznym ustalaniu kolejności zajętych przez 

zespoły miejsc, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wyniki pierwszego i drugiego etapu. W konkursie wzięło udział 461 uczniów z terenu województwa  świętokrzyskiego.

503

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Wydruk zeszytu edukacyjnego pn. „Na tropach 

ciekawych miejsc w Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych i w 

ich otoczeniu”

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 14 700,00 

WFOŚiGW w Kielcach 

/budżet województwa  

świętokrzyskiego
III-IV kwartał 2021

1. Zainteresowanie wartościami przyrodniczymi i historycznymi 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.                   

         

2. Odkrywanie historii i pogłębianie wiedzy na temat otaczającego 

środowiska  przyrodniczego w "Małej Ojczyźnie". 

3.Zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat regionu ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów parków krajobrazowych.

Zeszyt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą najciekawszych miejsc w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych oraz w ich najbliższym otoczeniu. Jest napisany w sposób bardzo 

przystępny, dostosowany do najmłodszego odbiorcy: 

* format zeszytu: C5; 

* objętość stron: 24  + arkusz naklejek;

* nakład 2500 szt. 

Zeszyt przekazywany jest podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie: warsztatów w salach dydaktycznych, prelekcji, pogadanek nawiązujących do treści zeszytu edukacyjnego oraz festynów i imprez okolicznościowych. 

504

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Przyrodnicze warsztaty terenowe po zakątkach 

Leśnictwa Gruchawka

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 6 936,27

WFOŚiGW w Kielcach 

/budżet województwa  

świętokrzyskiego
III-IV kwartał 2021

1. Rozwijanie pasji poznawania przyrody, jej różnorodności, 

bogactwa i piękna. 

2. Rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody. 

3. Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody. 

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i 

zwierząt.

Przyrodnicze warsztaty terenowe skierowane do uczniów szkół podstawowych, zostały zorganizowane na terenie Leśnictwa Gruchawka. Prowadzono je metodami aktywizującymi, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych (takich jak: lupy, przewodniki do oznaczania 

gatunków roślin i zwierząt) oraz „leśnych  skarbów” (np. liści, szyszek, żołędzi). Uczniowie starszych klas uczestniczyli w edukacyjnej grze terenowej (QUEST). Czas trwania zajęć - około 4 godziny. W warsztatach  wzięło udział 267 uczniów z terenu województwa 

świętokrzyskiego. 

505

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków pn. 

„Poszukiwacze wiosny”

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 1 491,00

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
I-II kwartał 2021

1.Rozwijanie pasji poznawania  przyrody, jej różnorodności, 

bogactwa i  piękna.

2.Rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody. 

3.Kształtowanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.

Konkurs skierowany do przedszkolaków. Każdy uczestnik  przygotowywał  samodzielnie pracę plastyczną w formacie A4, przedstawiającą  oznaki nadejścia wiosny, zaobserwowane przez dzieci w terenie. Wykonanie prac należało poprzedzić wycieczką w teren, mającą na 

celu bezpośrednie szukanie oznak wiosny. Zadaniem opiekuna było wykonanie dziecku trzech zdjęć przedstawiających jego działania. Z każdej grupy, w obrębie której przedszkolaki wykonywały  prace na konkurs, mogła wpłynąć tylko jedna, wybrana przez nauczyciela  – na 

podstawie zdjęć i twórczości dziecka. Kryteria oceny to: zgodność z tematem, pomysłowość, samodzielność, pracochłonność, staranność wykonania. Technika wykonania była dowolna: farby, plastelina, kredki, ryż, bibuła, itp. Na konkurs napłynęło 21 prac, które zostały 

wybrane spośród 262 dzieł, wykonanych przez dzieci w pierwszym etapie konkursu, w swoich placówkach oświatowych.
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej pn. „Otwarte krajobrazy”

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 774,72

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
III-IV kwartał 2021

1. Rozwijanie pasji poznawania  przyrody, jej różnorodności, 

bogactwa i piękna.

2. Rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody. 

3. Zwrócenie uwagi na otaczający krajobraz.

4. Kształtowanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.

Konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Każdy uczestnik  wykonywał  samodzielnie pracę plastyczną w formacie A4, która miała przedstawiać krajobraz  zaobserwowany przez dziecko w terenie. Wykonanie prac plastycznych miało być poprzedzone 

wycieczką w teren w celu "odwiedzenia" pięciu ciekawych miejsc pod względem krajobrazowym. W każdym z tych miejsc opiekun miał zrobić dziecku jedno zdjęcie (łącznie pięć), które następnie należało wywołać lub wydrukować i stworzyć z nich album. Z każdej grupy, w 

obrębie której dzieci wykonywały prace na konkurs, mogła wpłynąć tylko jedna, wybrana przez nauczyciela  – na podstawie albumu i twórczości dziecka. Kryteria oceny to: zgodność z tematem, pomysłowość, samodzielność, pracochłonność, staranność wykonania. Technika 

wykonania prac była dowolna: farby, plastelina, kredki, ryż, bibuła, itp. Na konkurs napłynęły 32 prace. Zostały one wybrane spośród 299 dzieł, które dzieci wykonały w pierwszym etapie konkursu, w swoich placówkach oświatowych.    
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Finał XX edycji konkursu ogólnopolskiego pn. 

,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 750,30

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
I-IV kwartał 2021

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej uczestników.  

2. Rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, 

ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. 

3. Wyłanianie talentów. 

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Brały w nim udział 3-osobowe drużyny złożone z uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Składał się z 5-ciu etapów tzw. szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Do 4-go etapu konkurs odbywał się na poziomie 

województw. Etap 5-ty organizował  koordynator wojewódzki, którym w 2021 r. był Zespół Małopolskich Parków Krajobrazowych. Ze względu na panującą w Polsce pandemię Covid – 19 rozgrywki finałowe odbywały się w szkołach, które zakwalifikowały się do finału. Nasza 

reprezentacja zajęła I miejsce.

508

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Filmy edukacyjno - przyrodnicze: 

* "Film Noc Biologów 2021 - Dokąd nocą tupta 

jeż?"; 

* "Noc Biologów 2021 - Jelonek rogacz"; 

* "Życie na mokradłach … - ZŚiNPK w 

Kielcach"; 

* "Nasi podopieczni .."; 

* "Wiosna w Świętokrzyskich Parkach 

Krajobrazowych", 

* "Dzień Ziemi - 22 kwiecień 2021"; * 

"Wiosenny koncert płazów"; 

* "Wiosna na Ponidziu";

* "Ptasie zamieszanie wokół siedziby w 

Kielcach"; 

* "Wakacje z Parkami Krajobrazowymi" (6 

odcinków); 

* "Sprzątanie Świata 2021"

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 0,00 Nie dotyczy I-IV kwartał 2021

1. Popularyzowanie wiedzy o walorach  przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych i krajobrazowych Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. 

2. Upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania i 

racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych. 

Filmy edukacyjno-przyrodnicze, przygotowane przez pracowników ZŚiNPK,  pozwalające poznać walory Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz zagadnienia dotyczące ochrony przyrody i środowiska. Czas trwania do 10 min. Filmy edukacyjno - 

przyrodnicze wyświetlano 2751 razy.
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach 

Formy edukacji: prelekcje, zajęcia prowadzone 

w salach dydaktycznych, wycieczki i rajdy

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 0,00 Nie dotyczy I-IV kwartał 2021

1.Rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody.

2.Zapoznawanie z rolą i funkcją form ochrony przyrody na świecie 

i w Polsce.

3.Popularyzowanie wiedzy o obszarach o walorach 

przyrodniczych, historycznych kulturowych i krajobrazowych w 

woj. świętokrzyskim. 

4.Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Prelekcje - prowadzone są w szkołach,  w uzgodnionych wcześniej z nauczycielami terminach i dostosowane  do wieku słuchaczy. Przy realizacji tej formy edukacji wykorzystuje się wizualne środki dydaktyczne: filmy DVD, prezentacje multimedialne itp. Tematyka prelekcji 

obejmuje, zagadnienia wykraczające poza ramowy program szkolny, związana jest z problematyką ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego. Czas trwania wynosi ok. 45 min. Zajęcia w salach dydaktycznych - prowadzone są w siedzibach jednostki w Kielcach i 

Krzyżanowicach Średnich,  przy wykorzystaniu sprzętu audio-video oraz różnych pomocy dydaktycznych. Umożliwiają m.in. poznanie biologii i statusu ochronnego: wiewiórki pospolitej, jeża europejskiego oraz popielicy szarej, będących pod opieką ZŚiNPK. Zajęcia trwają ok. 

1-2 godz. Wycieczki i rajdy - pracownicy ZŚiNPK zapewniają przewodnictwo na trasach ścieżek dydaktycznych wytyczonych na terenie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Wycieczki najczęściej składają się z części  pieszej oraz autokarowej. W ich 

trakcie uczestnicy poznają walory ŚiNPK oraz poszerzają swoją wiedzę m.in. na temat ekosystemu leśnego, łąkowego, geologii. Termin wycieczki i jej trasa są uprzednio uzgadniane z nauczycielem. Trwają ok. 3-5 godzin. Z tej formy edukacji skorzystało 8189 osób.

510

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Wydanie publikacji "Ptaki Nidy"
Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 16 237,00

WFOŚiGW w Kielcach 

/budżet województwa  

świętokrzyskiego
I - IV kwartał 2021 

Pogłębianie wiedzy na temat przyrody Nadnidziańskiego Parku 

Krajobrazowego.
Publikacja ma przybliżyć odbiorcy bogactwo gatunków ptaków występujących na obszarze doliny rzeki Nidy.
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Oznakowanie granic Cisowsko - Orłowińskiego 

Parku Krajobrazowego

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 5 116,80

WFOŚiGW w Kielcach 

/budżet województwa  

świętokrzyskiego
II - IV kwartał 2021

1.Ochrona obszaru Cisowsko - Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego. 2.Podniesienie poziomu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 3.Oznakowanie granic Cisowsko - 

Orłowińskiego PK tablicami informującymi o nazwie formy 

ochrony przyrody w miejscach widocznych przy szlakach 

komunikacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie wzorów tablic informujących o formie 

ochrony przyrody.

Właściwe oznakowanie granicy parku krajobrazowego jest obowiązkiem wynikającym z ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.. Dz.U. z 2021 poz. 1098 z późn. zm.). Tablice stanowiące oznakowanie granicy Cisowsko - Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego zostały usytuowane na granicy parku lub możliwie najbliżej niej, w miejscach widocznych przy szlakach komunikacyjnych. Efektem tego oprócz obowiązku ustawowego jest podniesienie świadomości przyrodniczej społeczeństwa poprzez widoczne znaki 

informujące o występowaniu w danym regionie wielkoobszarowych form ochrony przyrody.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Opracowanie projektu planu ochrony dla 

Cisowsko - Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 250 000,00

WFOŚiGW w Kielcach 

/budżet województwa  

świętokrzyskiego
21.10.2020 - 30.09.2022

1. Wskazanie celów ochrony przyrody oraz przyrodniczych, 

społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji. 

2. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub 

ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz ich skutków.

3. Wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych.

4. Określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i 

kształtowaniem krajobrazu. 

5. Wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu 

ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów 

korzystania z tych obszarów. 

6. Sporządzenie ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego województw dotyczących eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

7. Określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w 

szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty 

widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną 

formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów 

priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu 

krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), istotnych dla zachowania 

walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze 

wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, 

obowiązują w danej strefie.

8. Przygotowanie wykazu obiektów o istotnym znaczeniu 

historycznym i kulturowym.

1. Wskazanie celów ochrony przyrody oraz przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji. 

2. Zidentyfikowanie oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków. 

3. Wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych. 

4. Określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu. 

5. Wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów. 

6. Sprecyzowanie ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych. 

7. Określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, 

zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, 

wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, obowiązują w danej strefie. 

8. Sporządzenie wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym. 

9. Ustanowienie na okres 20 lat planu ochrony dla Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Opracowanie dokumentacji do utworzenia 

Sandomierskiego Parku Krajobrazowego, 

charakteryzującej wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory 

krajobrazowe obszaru proponowanego do 

objęcia ochroną

Ochrona przyrody 

i środowiska
Nie dotyczy 90 000,00

WFOŚiGW w Kielcach 

/budżet województwa  

świętokrzyskiego
II - IV kwartał  2021 

1. Określenie celu ogólnego oraz celów szczególnych ochrony 

wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz 

walorów krajobrazowych obszaru. 

2. Dokonanie charakterystyki wartości przyrodniczych, 

historycznych i kulturowych, walorów krajobrazowych oraz 

uwarunkowań społecznych i gospodarczych obszaru. 

3. Zidentyfikowanie i ocena zagrożeń zewnętrznych i 

wewnętrznych obszaru i ich źródeł. 

4. Przygotowanie propozycji zakazów właściwych dla parku lub 

jego części, wybranych spośród zakazów wymienionych w ustawie 

o ochronie przyrody.

1. Określenie celu ogólnego utworzenia parku oraz celów szczególnych ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, a także walorów krajobrazowych obszaru. 

2. Zebranie i opisanie wartości przyrodniczych obszaru, w tym między innymi: budowy geologicznej, rzeźby terenu, klimatu, wód, gleby, szaty roślinnej, fauny, grzybów, ekosystemów leśnych, form ochrony przyrody. 

3. Dokonanie charakterystyki wartości historycznych i kulturowych, w tym między innymi: dziedzictwa historycznego obszaru, zabytków kultury materialnej. 

4. Opisanie walorów krajobrazowych obszaru. 

5. Scharakteryzowanie uwarunkowań społecznych i gospodarczych obszaru, w tym między innymi walorów turystycznych i rekreacyjnych. 

6. Identyfikacja i ocena zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obszaru i ich źródeł. 

7. Przygotowanie propozycji zakazów właściwych dla parku lub jego części, wybranych spośród zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody.
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

LIFE17 NAT/PL/000018 pn. "Renaturyzacja 

śródlądowej delty rzeki Nidy"

Ochrona przyrody 

i środowiska

Program LIFE / Podprogram 

na rzecz środowiska / Przyroda 

i różnorodność biologiczna

5 473 145,00 EUR

23 132 247,00 PLN

Komisja Europejska  

(60%)/NFOŚiGW 

(30%)/wkład własny 

beneficjenta i 

współbeneficjentów (10%) 

01.01.2019 -

31.12.2024

Głównym celem projektu jest poprawa warunków wodnych 

śródlądowej delty rzeki Nidy, co przyczyni się do przywrócenia 

unikatowych walorów przyrodniczych w rozumieniu Dyrektywy 

Siedliskowej i Ptasiej, w tym szczególnie:

- łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych;

- starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych;

- odtworzenia siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony w 

tym utworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla ptaków 

(m.in. bąka, derkacza, kropiatki, bociana białego);

- odtworzenia lub restytucji populacji gatunków objętych ścisłą 

ochroną gatunkową: skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego, 

poczwarówki jajowatej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej i 

żółwia błotnego.

Oczekiwanymi rezultatami są:

- uregulowanie stosunków wodnych śródlądowej delty rzeki Nidy oraz kompleksu leśnego Nadleśnictwa Pińczów poprzez budowę 8 obiektów hydroinżynieryjnych, udrożnienie starorzeczy, rowów melioracyjnych, renaturyzacja starorzeczy bocznych oraz zbiorników 

eutroficznych;

- zakup gruntów, na których odbywać się będą działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych projektem;

- poprawa stanu zachowania łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych;

- odtworzenie siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony: łąk użytkowanych ekstensywnie i zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych;

- przywrócenie ekstensywnej gospodarki wypasowej poprzez inicjację wypasu krów na pięciu stanowiskach;

- zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych dla 6 gatunków ptaków;

- budowa gniazd dla bociana białego i bielika oraz wzmocnienie istniejącego gniazda bielika;

- reintrodukcja żółwia błotnego;

- restytucja populacji skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej i poczwarówki jajowatej;

- zachowanie puli genowej gatunków roślin m.in poprzez odtworzenie 0,6 ha murawy kserotermicznej i utworzenie stanowiska zastępczego dla sierpika różnolistnego, dziewięćsiła popłocholistnego, szyplinu jedwabistego i lnu złocistego;

- zmniejszenie zagrożenia antropopresją śródlądowej delty rzeki Nidy poprzez działania związane z kanalizacją ruchu turystycznego, zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie ochrony obszarów Natura 2000, urządzenie niezbędnej infrastruktury turystycznej 

(wykonanie 3 ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych, wieży obserwacyjnej, czatowni do obserwacji ptaków, tablic informacyjno-edukacyjnych) jak również polepszenie statusu ekonomicznego lokalnego społeczeństwa.
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Projekt pn.: "Budowa Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice 

gm. Kije"

Ochrona przyrody 

i środowiska

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 4 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 

Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo

21 887 075,66

Budżet UE/budżet 

województwa 

świętokrzyskiego/WFOŚiGW 

 w Kielcach      

19.10.2015 - 30.06.2022 
Utrzymanie obszarów cennych przyrodniczo oraz wykorzystanie 

lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych.

Ochrona cennych zasobów przyrodniczych terenów Ponidzia, realizowana poprzez budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije i ochronę czynną na terenie obejmującym powierzchnię ok. 11 ha. Liczba wspartych form ochrony przyrody: 3 szt. Liczba 

siedlisk/zbiorowisk objętych projektem: 1 szt. Liczba osób korzystajacych z Ośrodka przez 1 rok - ok. 8885,0 osoby/rok - zakładany wskaźnik. Wzrost zatrudnienia: 5 osób - zakładany wskaźnik. Projekt realizowany z zachowaniem zasad zróżnicowanego rozwoju, w tym przez: 

promowanie zachowań i wzorców wśród osób korzystających z Ośrodka, które będą w przyszłości chroniły środowisko naturalne, ochronę zagrożonej bioróżnorodności ekosystemu Ponidzia poprzez stworzenie systemu edukacji przyrodniczej oraz strefy naukowej i 

praktycznej, wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych w celach edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i ochronnych. W Ośroku zaplanowano między innymi: „Nidarium”, czyli wielkogabarytowe akwarium, pokazujące życie w środowisku rzeki 

Nidy, salę edukacyjno-konferencyjną, pracownie projektowo-badawcze, 55 miejsc noclegowych, adaptację budynku stacji istniejącej kolejki wąskotorowej, przebudowę wieży ciśnień w celu wykorzystania do obserwacji ornitologicznych, przygotowanie wolnego wybiegu dla 

zwierząt ras rodzimych. Celem powstania ośrodka jest przede wszystkim prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, między innymi poprzez organizację terenowych warsztatów czy kilkudniowych pobytów w ramach „zielonych szkół”.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Świętokrzyski Festiwal Nauki, wspólne 

wydarzenie uczelni państwowych w regionie: 

UJK i PŚk 

Ochrona przyrody i środowiska 361,62
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
9-11.10.2021 Pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych zaprezentowali  produkty zakończonego już projektu RDI2CluB, w tym m.in. katalog 25 najlepszych przykładów na innowacyjność w biogospodarce w Regionie Morza Bałtyckiego.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

„30 lat Grupy Wyszehradzkiej” – konkurs 

wiedzy
Promocja i współpraca zagraniczna 421,71

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
15-21.02.2021

Konkurs zorganizowano dla uczczenia 30. rocznicy utworzenia 

Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem konkursu było 

przybliżenie mieszkańcom województwa idei Grupy 

Wyszehradzkiej, a także promocja polskiego przewodnictwa w 

GW, zbiegającego się w czasie z polską prezydencją w Grupie. 

Konkurs trwał 7 dni i przeprowadzony został na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na Facebook’u, gdzie codziennie padało jedno pytanie dot. GW i krajów członkowskich. Dla zwycięzców zapewniono nagrody rzeczowe -materiały promocyjne 

zapewnione przez Urząd.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Wizyta Konsula Generalnego Węgier w 

Krakowie 
Promocja i współpraca zagraniczna 473,20

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
15 luty 2021

Wizyta związana była z przypadającą na ten dzień 30.rocznicą 

utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. 

Wizyta związana była z przypadającą na ten dzień 30. rocznicą utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy województwa świętokrzyskiego z Komitatem (Regionem) Komárom-Esztergom, o historii Grupy Wyszehradzkiej, o jubileuszu oraz 

o wydarzeniach z nim związanych. Dodatkowym elementem wizyty było otwarcie na kieleckiej Karczówce wystawy okolicznościowej pn. „Od Wyszehradu do Wyszehradu”, w którym uczestniczył m.in. Pan Konsul i Pan Marszałek. 
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Wizyta Tsakhiur Urtnasan - Konsul Honorowej 

Mongolii w Krakowie 
Promocja i współpraca zagraniczna 257,34

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
2 marzec 2021

Spotkanie było kontynuacją nawiązanej w roku 2020 współpracy w 

ramach organizowanych w województwie świętokrzyskim 

obchodów 70. rocznicy nawiązania przez Polskę i Mongolię 

stosunków dyplomatycznych.

W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski oraz Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Bodo a także: Anna Ciulęba, dyrektor Gabinetu Marszałka oraz Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Pani Konsul towarzyszył 

dyrektor Centrum Kultury Mongolskiej w Krakowie Munkhtsolmon Jadamba.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Pobyt młodzieży polskiej z Litwy w 

województwie świętokrzyskim
Promocja i współpraca zagraniczna 21 259,13

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
17-25.08.2021

Przygotowany przez Urząd Marszałkowski WŚ pobyt młodzieży 

(w dniach od 17 do 25 sierpnia) był realizowany w ramach 

ogólnopolskiej akcji „Lato z Polską 2021”, której inicjatorem było 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Młodzież zwiedziła Święty Krzyż oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Poznała także tradycje naszych przodków odwiedzając Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej. Zrealizowano wizyty w Sandomierzu, na Zamku Królewskim w Chęcinach, Parku Etnograficznym w 

Tokarni, Pałacu Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci była okazją do odkrycia ciekawostek świata nauki. Rozrywki dostarczyła także wizyta w Kompleksie Świętokrzyska Polana 

w Chrustach oraz w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym JuraPark w Bałtowie.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Wyjazd na Ukrainę – Dzień Niepodległości 

Ukrainy (30 rocznica)
Promocja i współpraca zagraniczna 1 304,99

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
21-24.08.2021

Udział oficjalnej delegacji z województwa świętokrzyskiego w 

obchodach 30-lecia Niepodległości Ukrainy w Winnicy.
Udział oficjalnej delegacji z województwa świętokrzyskiego to podkreślenie bliskich relacji winnicko-świętokrzyskich oraz okazja do omówienia planów współpracy na najbliższy czas. 

522

Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Dożynki Regionalne w Żylinie- Słowacja Promocja i współpraca zagraniczna 3 300,00 
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
26-27.08.2021

Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez udział Udział 

zespołu „Bolechowiczanie” w Żylińskich Dożynkach, prezentacja 

materiałów informacyjno-promocyjnych na stoisku.

Udział świętokrzyskiego zespołu folklorystycznego w wydarzeniu w Żylinie to element budowania pozytywnych relacji pomiędzy samorządami Województwa Świętokrzyskiego i Kraju Żylińskiego na Słowacji.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w 

Kielcach
Promocja i współpraca zagraniczna

Budżet województwa 

świętokrzyskiego
27 sierpień 2021

Była to trzecia edycja cyklicznego wydarzenia skierowanego do 

Ukraińców z województwa świętokrzyskiego  w Dniu 

Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie służyło integracji społeczności 

ukraińskiej w naszym regionie oraz możliwości bezpośredniego 

kontaktu z przedstawicielami świętokrzyskich władz 

samorządowych.

W ramach obchodów odbyły się krótkie wystąpienia prof. Oksany Labashchuk i prof. Tetiany Vilchynskiej z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu oraz dra Andriya Zadorozhnyuka z Narodowego Uniwersytetu im. I. Ogienki w Kamieńcu 

Podolskim na temat współpracy Polski z Ukrainą i możliwościach jej poszerzenia. O systemach nowoczesnej komunikacji jako narzędziu do kontaktów międzynarodowych mówiła Veronika Kurdybakha, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, zaś Magdalena Słoma z V LO im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach zaprezentowała polsko-ukraińskie projekty on-line szkół z Kielc i Winnicy.Specjalnie dla gości z Ukrainy Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód zorganizowało na kieleckim Rynku Punkt 

Informacyjny dla Cudzoziemców, w którym pracownicy Punktu udzielali bezpłatnych porad dotyczących legalizacji pobytu i pracy. Była również możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz zapisania się na kurs języka polskiego dla 

cudzoziemców. Wszystko to w ramach projektu Stowarzyszenia pod nazwą “Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców INTEURO.INFO”, współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji “Bezpieczna przystań”.

Obchodom Dnia Niepodległości Ukrainy towarzyszył wernisaż prac Nikifora Krynickiego -Łemka, artysty pogranicza.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Konkurs Polak Roku we Włoszech Promocja i współpraca zagraniczna 7 060,07
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
9-13.10.2021

Promocja województwa świętokrzyskiego podczas Gali i Wieczoru 

Świętokrzyskiego oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami 

polonijnymi z całego świata.

We Włoszech władze Samorządu Województwa Świętokrzyskiego spotkały się z przedstawicielami Związku Polaków Kalabrii i Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich, a także Komisji Łączności Polaków za Granicą w Sejmie RP oraz przedsiębiorcami. Świętokrzyska delegacja 

spotkała się także z władzami miasta Palombara. Podczas spotkania określono potencjalne obszary współpracy pomiędzy regionami.  Marszałek  Andrzej Bętkowski  spotkał się z członkami Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej oraz przedstawicielami włoskiego konsorcjum GB 

Sapri. Rozmawiano o potencjalnych obszarach współpracy oraz przedstawiono nasz region jako miejsce dużych możliwości biznesowych i gospodarczych. Przedstawiciele włoskiego koncernu byli ciekawi mocnych stron regionu oraz potencjału ludzkiego.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Forum Współpracy Polsko-Słowackiej poza 

Obszarem Transgranicznym
Promocja i współpraca zagraniczna brak 26 październik 2021

Promocja województwa świętokrzyskiego podczas 

międzynarodowego wydarzenia.
Nawiązano kontakty z przedstawicielami Kraju Żylińskiego na Słowacji i rozmawiano o perspektywie wspólnych przedsięwzięć.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Paczki dla dzieci polonijnych z Obwodu 

Winnickiego
Promocja i współpraca zagraniczna 4 496,40

Budżet województwa 

świętokrzyskiego

Pomoc dla dzieci szczególnie zaangażowanych w krzewienie i 

pielęgnowanie polskości w środowisku polonijnym w Winnicy.
Paczki trafiły do 30 dzieci ze Szkoły Nauki Języka Polskiego przy Związku Polaków im. W. Reymonta przy Domu Polskim w Barze oraz reprezentujących Związek Polaków Winniczyzny.
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Departament Edukacji, 

Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych

Wigilia w Domu Polski Wschodniej w Brukseli Promocja i współpraca zagraniczna 2 502,55 + środki z budżetu DPW
Budżet województwa 

świętokrzyskiego
1 grudzień 2021

Uroczysta Wigilia w Domu Polski Wschodniej w Brukseli jest 

swoistym podsumowaniem działalności  w mijającym roku oraz 

okazją do omówienia planów na rok następny.

Wydarzenie z udziałem przedstawicieli polskich regionów, korpusu dyplomatycznego oraz pracowników z Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych w Brukseli. 
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

XIII edycja nagrody pn. Świętokrzyska Victoria Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 108 000,00 budżet województwa styczeń - czerwiec 2021r.

"Świętokrzyska Victoria" to nagroda Samorządu Województwa, 

której celem jest promowanie najbardziej aktywnych 

świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób. 

W każdej z trzech kategorii: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość o statuetkę i prestiżowy laur zwycięzcy ubiega się piątka nominowanych. W skład kapituły plebiscytu wchodzą m.in. władze samorządu, laureaci poprzednich edycji, przedstawiciele świata nauki i 

biznesu oraz organizacji pozarządowych. Nagroda została ustanowiona w 2008 roku.
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

Konkurs #dobrybopolski #dobryboswietokrzyski Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 5 000,00 budżet województwa kwiecień - wrzesień 2021r

Ideą konkursu było zwiększenie zainteresowania regionalnymi 

produktami, wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz podniesienie 

poziomu wiedzy na temat Świętokrzyskiego, jego historii oraz 

obecnego potencjału rozwojowego  naszego województwa.

Konkurs pn. „#dobrybopolski #dobryboświętokrzyski” został skierowany do dzieci  i młodzieży, ale pośrednio również do rodziców i opiekunów.Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej prezentującej wybrany produkt z regionu 

świętokrzyskiego.Głowna nagroda to tysiąc złotych, dla laureatów wręczono zestawy malarskie oraz produkty regionalne; na konkurs wpłynęło blisko 200 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych z całego województwa świętokrzyskiego; wręczenie nagród odbyło 

się  w czerwcu w Wojewódzkim Domu Kultury.
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

Wakacyjna Trasa Dwójki - koncert telewizyjny 

na  Kadzielni w Kielcach
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 140 000,00 budżet województwa sierpień 2021r.

Wakacyjna Trasa Dwójki „Lato muzyka zabawa” to cykl 

koncertów emitowanych na antenie TVP 2. W 2021r. trasa 

obejmowała 10 koncertów plenerowych w różnych miastach, a 

jeden z nich odbył się w ramach promocji województwa w 

amfiteatrze na kieleckiej Kadzielni.

W ramach wydarzenia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził na antenie TVP 2 kampanię promocyjną, przedstawiającą największe turystyczne atrakcje regionu. Wyemitowane zostały spoty, zwiastuny oraz miniaudycje, w których pojawiły się 

materiały filmowe prezentujące m.in. Święty Krzyż, nasze najpiękniejsze zamki czy królewskie miasto Sandomierz. 3 sierpnia, z Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Zamku w Chęcinach, na antenie TVP 2 nadana została część porannego programu 

„Pytanie na Śniadanie”, podczas którego zaproszeni goście z województwa opowiedzieli o regionie.
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

Promocyjne połączenie autobusowe na Święty 

Krzyż
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy nie dotyczy budżet województwa lipiec - wrzesień 2021r.

Autobus turystyczny oklejony zdjęciami promocyjnymi, który miał 

ułatwić dotarcie turystom na Święty Krzyż, jedną z największych 

atrakcji regionu. To połączenie umożliwiło wszystkim 

zainteresowanym zwiedzanie atrakcji okolic Łysogór, a także 

skorzystanie z oferty działających na tym terenie lokalnych 

przedsiębiorców.

Bezpłatny autobus kursował w weekendy od 3 lipca do 26 września 2021r. i cieszył się dużym powodzeniem wśród turystów, którzy mogli zarezerwować połączenie na platformie rezerwacyjnej na stronie swietokrzyskie.travel. 
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

Współorganizacja wydarzeń regionalnych Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 46 512,90 budżet województwa styczeń - grudzień 2021r.

Umacnianie wizerunku urzędu jako instytucji wspierającej działania 

lokalne, inicjatywy promocyjne itp. i popularyzacja herbu wśród 

mieszkańców regionu

Wsparcie wydarzeń realizowanych przez inne jednostki w ramach promocji województwa oraz prezentacji jego atrakcji m.in. Koncert Papieski pn. Uwielbienie w centrum miasta, Koncert Wspomnień świętokrzyskich artystów, cykl imprez w ramach akcji grupy „Napędzani 

Wisłą”; Laur Wolontariatu, Gala wręczenia nagród im. Gen. Dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego; Gala ogłoszenia Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

promocja województwa na śląskich portalach Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 1 230,00 budżet województwa sierpień 2021r.

Materiał promocyjny miał na celu prezentować świętokrzyskie 

atrakcje i zachęcać mieszkańców aglomeracji śląskiej do przyjazdu 

do regionu świętokrzyskiego 

Promocja województwa świętokrzyskiego na  łamach 10 śląskich portali informacyjnych (Bytom, Chorzów, Katowice, Knurów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze) w specjalnej sekcji – czas wolny. Zasięg łączny portali to ok. 1 mln 

500 wyświetleń miesięcznie. Artykuł prezentujący największe świętokrzyskie atrakcje wraz z materiałem zdjęciowym został zamieszczony również na fanpagach ww. portali, które łącznie gromadzą ok. 2 mln 600 odbiorców miesięcznie.
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

Koncert Muzyki Polskiej na Zamku 

Ujazdowskim w Warszawie
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 5 000,00 budżet województwa wrzesień 2021r.

Popularyzacja regionu świętorkrzyskiego oraz promocja festiwalu 

im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju

Współorganizacja Koncertu Muzyki Polskiej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, który odbył się w dniu 29 września 2021r. i promował Festiwal im. Krystyny Jamroz odbywający się w Busku-Zdroju. Koncert był transmitowany przez Radio Kielce oraz na stronie 

internetowej Radia Kielce
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

Realizacja i emisja zwiastuna do reportażu pn. 

Michniów - Spokój Pamięci
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 25 000,00 budżet województwa sierpień - wrzesień 2021r. 

Popularyzacja Mauzoleum w Michniowie jako cennego 

turystycznie miejsca, oddziałującego na pamięć historyczną 

mieszkańców całej Polski. 

Współpraca przy realizacji zwiastunu promocyjnego oraz reportażu pn. „Michniów – Spokój Pamięci”, który przedstawia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz historyczne wydarzenia związane z tym miejscem. Zwiastun oraz reportaż był emitowany w 

Telewizji Świętokrzyskiej oraz na portalach internetowych

536
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Województwa, Oddział 

Promocji

Program telewizyjny pn. Rodowe święta Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 3 460,00 budżet województwa grudzień 2021r.
Popularyzacja regionalnych  obyczajów świątecznych 

województwa świętokrzyskiego

Współpraca z TVP 3 Kielce przy realizacji programu pn. Rodowe Święta, którego emisja odbyła się na antenie w dniach 24-26 grudnia 2021r. To program świąteczny oparty na śladach rodów,  które w świętokrzyskim żyły, mieszkały i tworzyły, a dzięki programowi mogliśmy 

poznać także ich bożonarodzeniowe tradycje czy zobaczyć pamiątki jakie po nich zostały.  Program nagrywany był m.in. w Oblęgorku, Kielcach i Sichowie Dużym.
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Województwa, Oddział 

Promocji

promocja regionu podczas Młodzieżowych 

Mistrzostw  Świata Mężczyzn i Kobiet w boksie
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 450 000,00 budżet województwa kwiecień 2021r

Było to historyczne wydarzenie dla polskiego boksu, ponieważ 

impreza rangi mistrzostw świata w tej dyscyplinie nie odbyła się 

jeszcze nigdy w Polsce. Dzięki temu wydarzeniu sportowemu 

region zyskał doskonałą okazję do promocji swoich walorów 

zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. 

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn i Kobiet w boksie odbyły się w województwie świętokrzyskim w dniach 10-24 kwietnia 2021r.  Zostały zrealizowane liczne działania promocyjne związane z organizacją tego wydarzenia oraz promocją województwa, które były 

komunikowane przez takie media jak prasa, radio, telewizja oraz internet. ( m.in. transmisja mistrzostw na TVP Sport, wielojęzyczna strona internetowa dedykowana mistrzostwom, gdzie w zakładce zostały zaprezentowane atrakcje regionu, informacje o wydarzeniu i regionie 

na stronach federacji bokserskich, czasopisma branżowe, strony internetowe zajmujące się boksem, relacje z mistrzostw na ogólnopolskich portalach, itp.) 

 W Mistrzostwach wzięło 414 zawodników z 53 krajów, przyjechali również przedstawiciele władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu, przedstawiciele federacji z krajów, które uczestniczyły w wydarzeniu, jak również sztaby trenerskie zawodników.  
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promocja województwa przez Klub Sportowy 

Vive Kielce 
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 400 000,00 budżet województwa

listopad 2021r. - marzec 

2022r.

Możliwość wykorzystania wizerunku zawodników drużyny Łomża 

Vive Kielce oraz prezentacja atrakcji turystycznych w materiałach 

informacyjno-promocyjnych Klubu Sportowego Vive Kielce jest 

skutecznym narzędziem marketingowym, a poprzez swoje 

osiągnięcia drużyna Łomża Vive Kielce jest marką rozpoznawalną 

na całym świecie, 

Klub Sportowy Vive Kielce promował region  świętokrzyski w materiałach informacyjno-promocyjnych klubu oraz w oparciu o wizerunek piłkarzy ręcznych drużyny Łomża Vive Kielce. W tym celu powstał m.in. materiał video, który emitowany był na bandach reklamowych 

podczas meczów PGNiG Superligi w Hali Legionów. Dodatkowo na parkiecie umieszczona została naklejka z herbem województwa, a w hali rozstawione zostaną rollupy, windery i balon promocyjny, udostępnione przez urząd marszałkowski. Herb województwa z podpisem 

województwo świętokrzyskie umieszczony został także na klubowej ściance reklamowej oraz w kalendarzu klubowym na 2022 rok z wizerunkiem zawodników drużyny Łomża Vive Kielce. Działania promocyjne obejmowały organizację wydarzenia pn. „Dziki Mecz”.  Herb 

województwa pojawił się także na koszulkach meczowych juniorów Vive Kielce oraz na banerze podczas meczów w ramach rozgrywek 2 ligi oraz rozgrywek juniorskich. Zawodnicy drużyny Łomża Vive Kielce promowali również województwo świętokrzyskie na oficjalnych 

profilach klubowych w mediach społecznościowych
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promocja województwa przez Korona Kielce 

S.A.
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 500 000,00 budżet województwa

listopad 2021r - marzec 

2022r

Możliwość wykorzystania wizerunku zawodników drużyny 

Korona Kielce oraz prezentacja atrakcji turystycznych w 

materiałach informacyjno-promocyjnych Klubu  jest skutecznym 

narzędziem marketingowym. Jest to marka rozpoznawalna na 

arenie ogólnopolskiej, a piłka nożna należy do najbardziej 

medialnych dyscyplin sportowych.

W ramach działań promocyjnych herb województwa świętokrzyskiego wraz z podpisem został zamieszczony na strojach treningowych pierwszej drużyny Korona Kielce, na  oficjalnej strony internetowej www.korona-kielce.pl wraz z przekierowaniem na stronę Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach - www.swietokrzyskie.pro oraz na ściance konferencyjnej. Pierwszoligowa drużyna ma także rzesze aktywnych fanów w klubowych mediach społecznościowych, w tym FB, Instagram i Twitter, dlatego zostały 

tam zamieszczane materiały promocyjne o regionie, m.in. prezentacja atrakcji turystycznych w regionie. Herb województwa został zamieszczony także w belce sponsorskiej znajdującej się na grafikach klubowych prezentowanych w mediach społecznościowych, a województwo 

świętokrzyskie uzyskało tytuł Partnera telewizji klubowej.
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

wykonanie ściennych kalendarzy 

promocyjnych w formacie A2
Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 23 983,77 budżet województwa grudzień 2021r.

rozpowszechnienie najciekawszych miejsc województwa 

świętokrzyskiego

ścienne kalendarze promocyjne województwa w formacie A2, gdzie na każdej planszy zostały zaprezentowane malownicze krajobrazy lub atrakcje turystyczne regionu.  Kalendarz został wydany w nakładzie 1000 szt., który był dystrybuowany m.in. w konkursach ogłaszanych 

w mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych,  dla mieszkańców województwa, jak i dla gości Zarządu Województwa.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  przedsięwzięcia, 

konkursu, grantu i projektu

Obszar tematyczny, w ramach 

którego projekt jest lub był 

realizowany (proszę wybrać z 

listy rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

Działanie (jeśli dotyczy)
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy i przewidywany lub zrealizowany efekt lub rezultat
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Gabinet Marszałka 

Województwa, Oddział 

Promocji

dostawa materiałów promocyjnych Promocja i współpraca zagraniczna nie dotyczy 495 197,45 budżet województwa styczeń - grudzień 2021r.

Budowanie tożsamości regionalnej województwa poprzez 

popularyzowanie herbu; popularyzacja produktów regionalnych 

oraz świętokrzyskich przedsiębiorstw i twórców

Materiały promocyjne mają na celu popularyzowanie herbu województwa świętokrzyskiego, jego nazwy oraz działalności urzędu. Zakup rękodzieła ma na celu promocję województwa, gdyż wszelkie materiały  są  w symbolice związanej z Ziemią Świętokrzyską, jej zabytkami 

oraz bogactwem. Produkty regionalne są wykorzystywane także podczas imprez promocyjnych w kraju i  zagranicą, prezentując regionalne przedsiębiorstwa, producentów i twórców.  Zostały zakupione  jednolite dla całego urzędu materiały wystawiennicze z herbem 

województwa oraz adresem strony internetowej w postaci ścianek tekstylnych, roll upów tekstylnych oraz balona promocyjnego, które są używane do promocji województwa podczas wydarzeń realizowanych przez Urząd Marszałkowski.

542

Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii

  Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 KAM2SouthPL2
Gospodarka i innowacje / Promocja 

i współpraca zagraniczna
 H2020-EEN-SGA 28 297,64 100% Komisja Europejska 01.01.2021-31.12.2021

Cel inicjatywy odpowiada programowi tj. podnoszeniu 

konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku.
Program Kam jest odpowiedzialny za innowacje i rozwój, jest to  instrument przeznaczony dla MŚP, który zwiększa zdolności zarządzania innowacjami przez MŚP. W ramach tego projektu są przeprowadzane audyty innowacyjności w firmach przedsiębiorców. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu 

Technologii

  Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Enterprise Europe Network
Gospodarka i innowacje / Promocja 

i współpraca zagraniczna

COSME-Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and small 

and medium-sized enterprises. Program 

ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 2014-2020 COSME

906 670,69

Komisja Europejska -60% 

budżetu (środki 

wspólnotowe)/Polska 

Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości-40% 

budżetu (krajowe środki 

publiczne – budżet państwa)

01.01.2021-31.12.2021
Cel inicjatywy odpowiada programowi tj. podnoszeniu 

konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

Sieć Enterprise Europe Network to europejska sieć oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które maja im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne oraz być aktywnym na międzynarodowych rynkach. Obecnie sieć EEN zrzesza 

około 600 ośrodków w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce . Ośrodki sieci są afiliowane przy organizacjach wspierających rozwój gospodarczych takich jak: izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości itp. 

Enterprise Europe Network więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwość sieci EEN wypływa ze ścisłej współpracy ośrodków. Wszystkie biura mogą komunikować się ze sobą co zapewnia szybkie przekazywanie 

i uzyskiwanie dokładnych informacji,  a także mają dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych. W ramach projektu wsparcie otrzymują lokalni przedsiębiorcy, przede wszystkim z branż stanowiących inteligentne specjalizacje 

województwa świętokrzyskiego. Ponadto celem projektu jest także komercjalizacja rozwiązań oraz transfer pionowy z nauki do przemysłu, wspieranie innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorstw, IPR oraz B+R. 

* Wartości inicjatyw/przedsięwzięć/konkursów/grantów/projektów podana jest na podstawie danych przekazanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Kwoty przedstawiają całkowitą wartość realizowanego zadania, faktyczne wykonanie w poprzednim roku albo zaplanowane do wydatkowania środki w poprzednim roku.


