
Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa 

Departamentu/Jed

nostki 

organizacyjnej 

UMWŚ

Nazwa 

inicjatywy/przedsięwzięcia/konkursu/g

rantu/projektu

Nazwa Programu Oś priorytetowa/ 

Działanie 
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy/Przewidywany lub zrealizowany efekt/rezultat

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju 

Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy 

to do business in 

RPO WŚ 2014 - 2020 Oś priorytetowa 2 - 

Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.4. 

Promocja gospodarcza kluczowych branż 

gospodarki regionu

10 703 721,26
UE - 9 063 886,16                    

JST - 1 639 835,10 
01.04.2016 – 31.12.2020

Promocja gospodarcza województwa świętokrzyskiego, prowadząca do rozwoju gospodarczego województwa, wzrostu 

inwestycji krajowych i zagranicznych w regionie, podniesienia potencjału pro-eksportowego świętokrzyskich przedsiębiorstw 

oraz wzmocnienia rozpoznawalności województwa pod kątem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem siedmiu 

inteligentnych specjalizacji regionalnych. Projekt ma na celu zbudowanie spójnego modelu promocji gospodarczej dla 

przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Celami szczegółowymi projektu są m.in.: 

1) promocja gospodarcza regionu na rynkach zagranicznych, 

2) wzrost rozpoznawalności regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku województwa pod względem gospodarczym,

3) wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego,

4) promocja kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu świętokrzyskiego za granicą,

5) stymulowanie przedsiębiorstw regionalnych do rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, poprzez działania 

informacyjne, match-makingowe oraz organizację misji gospodarczych i konferencji z udziałem przedsiębiorców 

zagranicznych.

Wzmocnienie potencjału rozwojowego firm z terenu województwa świętokrzyskiego, wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw z regionu, 

wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą inwestorów krajowych i zagranicznych, wzrost rozpoznawalności regionu oraz zbudowanie pozytywnego 

wizerunku województwa pod względem gospodarczym, poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju 

Projekt grantowy „Innowacyjna edukacja 

– nowe możliwości zawodowe”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i 

współpraca międzynarodowa

Działanie 4.1. Innowacje społeczne 

17 808 774,50

UE  - 16 791 894,00 

BP   -     482 551,00 

JST  -       62 674,00 

Wkł. wł. rz. -                        

471 655,50

01.08.2017 – 31.12.2020 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli 

implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia w miejscu pracy w 

Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Kluczowym, innowacyjnym aspektem projektu będzie zwiększenie częstości i jakości kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego 

elementu formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez działania, które stanowią bezpośrednią 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.
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju 

KEEP ON – Effective policies for durable 

and self-sustainable projects in the 

cultural heritage sector (Skuteczna 

polityka regionu dla zapewnienia 

trwałości i zwiększonej efektywności 

projektów z sektora dziedzictwa 

kulturowego)”

Program Interreg Europa 2014-2020,  Oś 

priorytetowa 4. Środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami, Cel szczegółowy 

4.1. Poprawa wdrażania polityk i 

programów rozwoju regionalnego w 

obszarze dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego

1 370 543,00 EURO 

w tym: 

UMWŚ: 194 043,00 

EURO / 836 656,00 

PLN 

UE- EFRR - 1 147 246,85 

EURO

Wkład własny - 223 

296,15 EURO

I etap (realizacja zadań) – 

czerwiec 2018 roku – maj 

2021 roku (36 miesięcy)

II etap (monitorowanie 

wdrażania powstałych 

dokumentów) – czerwiec 

2021 roku – maj 2023 

roku (24 miesiące)

Poprawa polityk publicznych w sektorze dziedzictwa kulturowego pod względem dostarczania wysokiej jakości projektów, 

które umożliwią osiągnięcie wyników tak, aby zachować trwałość dzięki właściwemu finansowaniu ze środków publicznych i 

będą mieć długotrwały wpływ na rozwój regionalny. Celem projektu jest więc wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia 

dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej, wspartej w ramach środków 

unijnych w poprzedniej                         i obecnej perspektywie finansowej.

We współpracy ponadregionalnej zostanie opracowany i wdrożony Lokalny Program Wsparcia, by wskazać beneficjantom drogę do pozyskania 

środków na efektywne wykorzystanie już istniejącej infrastruktury kulturalnej i pomóc im w dostosowaniu jej do wymogów lokalnego rynku. 
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

Nowoczesna szkoła zawodowa – 

Nowoczesny region

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

11 586 919,89

UE   - 9 848 881,90 

BP   - 1 096 946,19 

JST  -   425 491,80 

Śr. pryw. -215 600,00

01.01.2016 – 30.09.2018 

Wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu 

świętokrzyskiego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych z woj. 

świętokrzyskiego poprzez podniesienie kwalifikacji 56 nauczycieli i 560 uczniów szkół zawodowych oraz wypracowanie 

modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowaniu 2 Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Projekt poprzez realizację założonych działań w zakresie staży/praktyk, zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje uczniów i nauczycieli, 

wzmocnił atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół zawodowych w regionie, podniósł kwalifikacje kadry nauczycielskiej i zwiększył kompetencje 

uczniów/uczennic w kontekście przyszłego zatrudnienia. 

W celu poprawy jakości kształcenia zakupiono wyposażenie dla szkół, w tym:
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

Popytowy System Innowacji – rozwój 

MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez 

profesjonalne usługi doradcze

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

51 367 300,00 UE - EFRR 01.10.2018 -30.11.2023

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB oraz 

uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia 

jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

W efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie poziomu samofinansowania się Instytucji Otoczenia Biznesu, podniesienie jakość usług świadczona 

przez IOB oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności świętokrzyskich MŚP.  Ponadto komplementarne wsparcie MŚP oraz IOB pozwoli 

zbudować rzetelny Regionalny System Innowacji, który koordynowany przez Urząd Marszałkowski zapewni wzrost gospodarczy regionu.
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

Funkcjonowanie Domu Polski 

Wschodniej w Brukseli – Belgia; 1c013

Porozumienie zawarte w dniu 2 grudnia 

2009 roku pomiędzy województwami: 

lubelskim, podkarpackim, podlaskim, 

świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim

295 383,75
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

01.01.2018 roku-

31.12.2018 roku

Celem powołania do życia Domu Polski Wschodniej w Brukseli było pogłębienie współpracy i koordynacja działań pięciu 

przedstawicielstw regionalnych Polski Wschodniej w Brukseli. 

W założeniu wspólne przedstawicielstwo, umożliwić ma wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym 

wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwoli skuteczniej zabiegać z wspólne 

interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom. 

Dom Polski Wschodniej działa na wielu ważnych obszarach aktywnie współpracując z licznymi instytucjami europejskimi, partnerami zagranicznymi, 

izbami handlowymi i placówkami dyplomatycznymi. Bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji oraz promocje Regionu. 

Funkcjonuje tam ponad 30 000 lobbystów i 2 500 organizacji lobbystycznych,                             z tego 300 to przedstawicielstwa regionów i miast. 

Dziś potrzebna jest aktywność na miejscu w Brukseli, aby zabiegać o interesy województwa, mamy tu na uwadze w szczególności w zakresie 

funduszy europejskich, rozwiązań wspierających rozwój regionalny, czy tez promocji gospodarczej świętokrzyskich firm. Nasze Przedstawicielstwo 

posiada świetne kontakty                                z instytucjami Unii Europejskiej, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w ramach programowania i 

rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Już podjęliśmy wiele działań ukierunkowanych 

na kolejna perspektywę finansową 2021-2027. Trwają właśnie prace nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Podejmowane są liczne działania 

promujące inteligentne specjalizacje, wyszczególnione w Strategii Badań i Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego. Pojawiają się nowe  

wyzwania stojące przed Unią Europejską, takie jak: migracje, tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 

badania naukowe, aby Europa stawiała na zrównoważony                             i inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Współpraca 

międzynarodowa regionu jest ważnym czynnikiem  wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności województwa. Dlatego konieczny jest udział regionu w 

tworzonych sieciach współpracy, projektach, targach, misjach gospodarczych , szkoleniach , sympozjach, wizytach eksperckich. Konieczne jest 

zwiększenie aktywności współpracy zagranicznej pomiędzy regionami Unii Europejskiej min. w obszarze nauki , edukacji, przedsiębiorczości, 

innowacyjności i rozwoju technologicznym. Staramy się poprzez nasze działania promować  nasz produkt oraz nasze technologie. W dzisiejszych 

gospodarkach kapitał nie zna granic, a więc staramy się naszemu przedsiębiorcy przybliżyć charakter i strukturę rynków innych państw wchodzących 

w skład Unii Europejskiej. Dom Polski Wschodniej  w Brukseli                         w pewnym sensie spełnia rolę placówki dyplomatycznej naszego 

regionu. Czynnikiem wyjątkowo ważnym jest pozyskiwanie informacji niezbędnych dla przyszłości rozwoju naszego potencjału gospodarczego. 

Województwo świętokrzyskie wchodzi                           w skład makroregionu Polski Wschodniej, a więc współpracuje z pozostałymi  na zasadzie 

naczyń połączonych, wspólnych interesów i obszarów ze sobą współpracujących. Stąd idea Domu Polski Wschodniej w Brukseli pozytywnie wpisuje 

się ze swoimi działaniami w przyjętą Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.               

Zestawienie  inicjatyw/przedsięwzięć/konkursów/grantów/projektów realizowanych w 2018 roku przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

Funkcjonowanie Biura Regionalnego 

Województwa Świętokrzyskiego w 

Brukseli 

Nie dotyczy 74 539,88
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

01.01.2018 roku-

31.12.2018 roku

Celem działalności Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli jest przede wszystkim reprezentowanie 

interesów Województwa Świętokrzyskiego w instytucjach unijnych 

i międzynarodowych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku przede wszystkim poprzez promocję, głównie gospodarczą, 

potencjału regionu świętokrzyskiego, przy współpracy z innymi podmiotami                                    w regionie. BRWŚ jest 

zaangażowany w budowanie relacji i sieci kluczowych kontaktów w instytucjach zagranicznych oraz realizuje działania 

związane z usprawnieniem polityki regionalnej poprzez realizację międzynarodowych projektów. Biuro Regionalne 

Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli realizuje zadania wynikające z założonych działań i planów oraz dodatkowo 

włącza się w międzynarodowe inicjatywy wspólne pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli i krajach Beneluxu w 

ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Działania BRWŚ nastawione są na  maksymalną promocję gospodarczą regionu oraz budowanie relacji i sieci kluczowych kontaktów w instytucjach 

europejskich w Brukseli. Funkcjonowanie Biura wpisuje się w trzy strategiczne i pięć operacyjnych celów Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2020: 

Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu 

Cel operacyjny 2.1 Cenna spuścizna - ugruntowanie pozycji przemysłu i budownictwa w Regionie. 

Cel operacyjny 2.3 Ekologiczna żywność – czyli zaspokajanie rosnącego popytu na tradycję. 

Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki

Cel operacyjny 3.3 Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim sektora MŚP, czyli dla podmiotów, które 

finalnie decydują o innowacyjności 

Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich

Cel operacyjny 5.2 Rozwój nowoczesnego rolnictwa

Cel operacyjny 5.3 Rozwój funkcji pozarolniczych.
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

Access to Microfinance for Small and 

Medium-sized Enterprises (Dostęp do

mikrofinansowania dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw) – ATM for SMEs

Program INTERREG EUROPA

Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie 

konkurencyjności MŚP 

Cel szczegółowy:2.1. Poprawa wdrażania 

polityk i programów rozwoju regionalnego, 

w szczególności programów w ramach celu 

Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia 

oraz, w stosownych przypadkach, celu 

Europejska Współpraca Terytorialna, 

wspierających MŚP  w wypracowywaniu i 

osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz 

wprowadzaniu innowacji na wszystkich 

etapach ich cyklu życia

Budżet UMWS 2016-

2021: Koszt całkowity 

711 302,75 PLN, 

Wkład ERDF 85%: 

604 607,34 PLN, 

Wkład budżetu 

województwa 15%; 

106 695,41 PLN

 EFRR – 85%  

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego – 15%

01.04.2016 roku-

31.03.2021 roku

Cele projektu: 

1/  Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń, dzielenie się wiedzą pomiędzy lokalnymi instytucjami 

mikrofinansowania, w celu stworzenia lepszego dostępu do finansowania dla sektora MŚP oraz zwiększenia społecznego 

zasięgu instytucji finansowych.  

2/ Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz 

tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy;     

3/ Tworzenie lepszego dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP na poziomie lokalnym/ regionalnym;

4/ Zwiększenie zasięgu społecznego mikrofinansowania instytucji;

5/ Stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz zachęcanie do powstawania nowych przedsiębiorstw.

Zadania zrealizowane i przewidziane do realizacji:

Opracowanie i wydanie broszury promującej projekt – 1

Opracowanie i wydanie ulotki promującej projekt – 1

Opracowanie i publikacja relacji prasowych z bieżących wydarzeń projektu – 8 

Opracowanie i publikacja artykułów prasowych – 4

Opracowanie wkładu regionalnego i publikacja Newslettera projektu - 9 

Przygotowanie relacji regionalnej do filmu video – 1

Opracowanie regionalnego podręcznika dobrych praktyk – 1

Przygotowanie i przeprowadzenie regionalnych spotkań z grupą interesariuszy – 11

Organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu – 1

Udział w zagranicznych wizytach studyjnych organizowanych przez partnerów projektu - 5

Udział w spotkaniach Grupy Sterującej projektu – 6

Organizacja i przeprowadzenie lokalnych warsztatów dla grupy interesariuszy – 2

Opracowanie i wdrożenie Regionalnego Planu Działań – 1

Prowadzenie monitoringu z realizacji Regionalnego Planu Działań – 5
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

ENERSELVES

Projekt realizowany jest w ramach Programu 

INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 3. 

Gospodarka niskoemisyjna, Cel 

szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk 

i programów rozwoju regionalnego, w 

szczególności celu Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych 

przypadkach EWT, związanych z 

przejściem na gospodarkę niskoemisyjną)

174 056,00 EUR

Wartość ogółem:       174 

056,00 EUR 

Wkład UE: 147 947,60 

EUR

Wkład własny:           26 

108,40 EUR (budżet jst)

01.04.2017 roku – 

31.12.2020 roku

Projekt ENERSELVES ma na celu podejmowanie przedsięwzięć związanych z  promocją energooszczędnych rozwiązań 

stosowanych w krajach partnerskich. Polega na wymianie międzynarodowych rozwiązań w tej dziedzinie i służy jak najszerszej 

implementacji takich działań w województwie świętokrzyskim. Ponadto, projekt zakłada promowanie nowych polityk, lub 

ulepszanie istniejących, w celu wsparcia integracji odnawialnych źródeł energii w budynkach finansowanych z funduszy 

strukturalnych w celu najefektywniejszego wykorzystywania lokalnych narzędzi do tego, aby budynki stawały się 

samowystarczalne energetycznie. 

1. Poprawa 7 Programów Operacyjnych w 7 regionach UE, z udziałem 4 Instytucji Zarządzających oraz 3 kluczowych podmiotów energetycznych.

2. Zwiększenie zdolności zawodowych 175 osób, które będą uczestniczyć w wydarzeń międzyregionalnych.

3. Zidentyfikowanie i upublicznienie 110 dobrych praktyk, które zebraną zostaną w podręczniku Dobrych Praktyk.

4. Promocja szeroko pojętej efektywności energetycznej podczas 38 wydarzeń z lokalnymi i międzynarodowymi  interesariuszami.
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

Świętokrzyski Racjonalizator

Konkurs Świętokrzyski Racjonalizator został 

ustanowiony w dniu 28 września 2009 roku 

przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego

28 500,00 PLN budżet jst                             

Przedsięwzięcie 

realizowane jest 

cyklicznie raz w roku

Głównym celem konkursu jest wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności 

gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

1. Wyłonienie i nagrodzenie szczególnie wartościowych inicjatyw innowacyjnych  najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które 

wnoszą/mogą wnieść znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój Województwa Świętokrzyskiego.

2. Zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań.

3. Pobudzanie rozwoju gospodarczego regionu.

4. Docenienie myśli wynalazczej oraz inicjatyw innowacyjnych.

5. Poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa 

własności przemysłowej.

6. Promowanie postaw kreujących wszechstronny rozwój regionu poprzez nowatorskie i twórcze działania.

7. Podkreślenie rangi i znaczenia postępu naukowo-technicznego dla podnoszenia konkurencyjności Województwa.

8. Promocję dobrych praktyk.
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Departament 

Inwestycji i 

Rozwoju

Świętokrzyska Nagroda Jakości

Świętokrzyska Nagroda Jakości została 

ustanowiona Uchwałą Nr VII/102/99 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 maja 1999 roku

50 500,00 PLN budżet jst                     

Przedsięwzięcie 

realizowane jest 

cyklicznie

1. Promowanie regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji w kraju i za granicą osiągających znakomite wyniki w zarządzaniu 

swoimi organizacjami. 

2. Popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, w tym w szczególności nowoczesnej koncepcji Zarządzania przez 

Jakość (TQM – Total Quality Management).

3. Promocja Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością).

4. Promocja Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości.

5. Rozszerzenie filozofii zarządzania przez jakość prowadzonej przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości na Województwo 

Świętokrzyskie poprzez włączenie do tej promocji najbardziej zainteresowanych władz samorządowych województwa.

6. Przekazywanie przedsiębiorstwom informacji na temat nowoczesnych metod zarządzania, które wdrażane są w 

przodujących firmach światowych.

7. Wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia ich zarządzania oraz nowoczesnych systemów zapewnienia jakości.

1. Promowanie regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji N27 kraju i za granicą.

2. Popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, w tym w szczególności nowoczesnej koncepcji Zarządzania przez Jakość (TQM – Total 

Quality Management).

3. Przekazywanie przedsiębiorstwom informacji na temat nowoczesnych metod zarządzania, które wdrażane są w przodujących firmach światowych.

4. Wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia ich zarządzania oraz nowoczesnych systemów zapewnienia jakości.

12 Kancelaria Sejmiku 
Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego  
Nie dotyczy ok. 33 000,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
bezterminowy

Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu województwa, w tym kreowanie polityki regionalnej oraz 

podniesienie ich umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych 

punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji. 

Integracja i aktywizacja młodych ludzi wokół spraw lokalnych, kształtowanie postaw obywatelskich oraz umiejętności, kompetencji i zachowań 

prospołecznych, co w konsekwencji stanowi metodę budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.  
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Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 

Środowiska

Hubertus Świętokrzyski 2018 Nie dotyczy 60 000,00
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
7 października 2018 roku

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie ochrony środowiska, a w szczególności kultury i zwyczajów łowieckich oraz wiedzy 

o tematyce leśnej i łowieckiej wśród społeczeństwa poprzez stworzenie warunków do spotkania myśliwych i leśników ze 

społeczeństwem, prezentację tradycji i kultury łowieckiej oraz degustację kuchni myśliwskiej i regionalnej.

Wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska,  popularyzacja ochrony przyrody, a w szczególności łowiectwa, jako jednej z jej 

form wśród ok. 8 000 uczestników imprezy oraz 43 wystawców.



Lp.

Nazwa 

Departamentu/Jed

nostki 

organizacyjnej 

UMWŚ

Nazwa 

inicjatywy/przedsięwzięcia/konkursu/g

rantu/projektu

Nazwa Programu Oś priorytetowa/ 

Działanie 
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy/Przewidywany lub zrealizowany efekt/rezultat
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Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 

Środowiska

Oznakowanie granic Suchedniowsko-

Oblęgorskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu

Nie dotyczy 7 969,69

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

(dotacja) - 6 375,75 zł

Budżet województwa - 

1593,94 zł

16.08 – 10.10.2018 roku
Celem zadania jest informacja i edukacja mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz przyjezdnych gości o zasięgu i 

przebiegu granic Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec przyrody, wartości historycznych i 

dziedzictwa kulturowego obszaru objętego ochroną. Poszerzenie wiedzy na temat obszarów chronionego krajobrazu.
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Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 

Środowiska

Konkurs dla Partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 - 2020

W 2018 roku 480 

000,00 

UE -  63,63%,                             

BP - 36,37%
Corocznie od 2017 roku

Konkurs ma na celu realizację operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego                                   z 

następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020.
Realizacja celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Priorytetów PROW w ramach wsparcia rozoju obszarów wiejskich.
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Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 

Środowiska

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 

– Smaki Regionów”
Nie dotyczy 50 000,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
10 czerwiec 2019 roku Promocja regionalnej żywności i dziedzictwa kulinarnego. 

Regionalna żywność i dziedzictwo kulinarne są ważnymi nośnikami regionalnej tożsamości. Żywność wysokiej jakości jest ważna dla każdego z 

mieszkańców. Zdrowe, regionalne wyroby cieszą się rosnącą popularnością w naszym regionie i kraju. Coraz chętniej bowiem Polacy sięgają po 

lokalne produkty, doceniając ich unikatowe właściwości i wysoką jakość. Fani produktów regionalnych mogą korzystać z ułatwień w poszukiwaniu 

nowych smaków. Dzięki rozwojowi rynku żywności naturalnej oraz jego promocji można dotrzeć do znakomitych produktów tradycyjnych, lokalnych  

i ekologicznych.
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Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 

Środowiska 

Konkurs „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 

na 2018 rok”
Nie dotyczy 1 000 000,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

15.04.2018 roku – 

31.10.2018 roku

1) Rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i 

gospodarczej, działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;

2) Działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;

3) Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi oraz 

wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa 

i ochrony ludności.

Zrealizowano i rozliczono w ramach konkursu 130 projektów.

18

Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i 

Środowiska 

Warsztaty kulinarne pn. „Potrawy 

regionalne i tradycyjne z gęsiny”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020
21 500,00

Przedsięwzięcie 

współfinansowane  ze 

środków  Europejskiego 

Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach 

Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich, Schemat II 

Pomocy Technicznej 

PROW na lata 2014-2020

14.10.2018 roku

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich. Organizacja warsztatów służy upowszechnieniu walorów zdrowotnych i smakowych gęsiny, promocji regionalnego 

dziedzictwa kulinarnego, kreowaniu gęsiny jako produktu agroturystycznego oraz zachęcaniu mieszkańców regionu do zmiany 

nawyków żywieniowych. Realizacja operacji przyczynia się także do upowszechnienia gęsiny w ofercie żywieniowej  

restauracji i gospodarstw agroturystycznych oraz do rozwoju turystyki kulinarnej w naszym regionie. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do popularyzacji wiedzy na temat tradycji chowu i hodowli gęsi w regionie świętokrzyskim oraz możliwości kulinarnych 

jej przyrządzania, a także do poszerzenia wiedzy o sposobach podtrzymania gatunku. Należy wykorzystać to, że zainteresowanie zdrową i tradycyjną 

kuchnią jest coraz większe, a w ostatnich latach obserwujemy zwiększony popyt na tradycyjne potrawy regionalne. Rozpowszechnianie rezultatów 

działań dot. wytwarzania i promocji produktów kuchni regionalnej przyczyni się także do rozwoju obszarów wiejskich, jako miejsca do życia i rozwoju 

zawodowego. 
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Warsztaty edukacyjne „Ochrona  jelonka 

rogacza na terenie Kozubowskiego Parku 

Krajobrazowego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach

Priorytet z listy – Propagowanie i wymiana 

wiedzy w obszarze różnorodności 

biologicznej, ochrony środowiska i 

efektywnego wykorzystania jego zasobów 

oraz zrównoważonego rozwoju ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony 

powietrza i klimatu

4 370,00

 Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:  3 500,00 zł

 Koszty własne ZŚiNPK:  

870,00 zł

od 30 marca 2018 roku 

do 30 czerwca 2018 roku 

uwzględnieniem rezerwatu Polana Polichno (i jego otoczenia),  siedliska charakterystycznego dla rzadkiego i cennego 

chrząszcza jelonka rogacza (Lucanus cereus).

i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

W sumie w 5 warsztatach wzięło udział 150 osób.
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Projekt LIFE13 NAT/PL/000038 

„Ochrona cennych siedlisk 

przyrodniczych na Ponidziu”

Projekt unijny – Programu LIFE
1 161 649,00 EURO 

(4 646 596,00 zł)

Komisja Europejska 

przyznała 50% dotacji, 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie – 45%, a 

pozostałe 5% wartości 

projektu stanowią środki 

własne beneficjenta oraz 

współbeneficjenta (Lasy 

Państwowe – 

Nadleśnictwo Pińczów)

od 1 czerwca 2014 roku 

do 1 grudnia 2018 roku 

(54 miesiące)

Podstawowym celem projektu było podjęcie działań ochronnych, które stworzą warunki do poprawy stanu                i 

zachowania półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych, w tym m.in. muraw kserotermicznych                 i 

ciepłolubnych dąbrów oraz zachowanie i ochrona populacji sierpika różnolistnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Istotnym 

celem projektu było także utworzenie rezerwy genowej typowych dla Ponidzia gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. 

Prowadzone zabiegi ochrony czynnej na Ponidziu polegające na: wycince drzew i krzewów, usuwaniu podrostu,  koszeniu                             i 

prowadzeniu wypasu owiec i kóz przyczyniły się do poprawy i utrzymania siedlisk muraw kserotermicznych. Dodatkowo zrealizowany projekt 

zaowocował wytworzeniem nowej marki konsumpcyjnej (Jagnięcina z Ponidzia). Przyczyniło się to do promocji regionu, pomogło stworzyć nowe 

miejsca pracy, a tym samym do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnego społeczeństwa. Zrealizowane w ramach projektu tablice i foldery 

informacyjne, a także stworzenie wygodnej infrastruktury turystycznej do zwiedzania tak niezwykłych przyrodniczo obszarów, zdecydowanie 

poszerzyły potencjał turystyczny tego regionu.
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i 

region, w którym żyjemy” - XXVII 

edycja 

WFOŚiGW w Kielcach - Aktywizacja 

społeczeństwa dla zrównoważonego 

rozwoju, kształtowanie postaw 

proekologicznych i upowszechnianie idei 

zrównoważonego rozwoju

23 223,55 zł

 Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:  15 717,36 zł

       Koszty własne 

ZŚiNPK:  7 506,19 zł

od 24.07.2017 do 

30.05.2018 rok

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych.

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.

3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

5. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.

6. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.

7. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

9. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania gatunków.

10. Nauka umiejętności interpretowania mapy.

11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

12.Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i pracownikami służb parków  krajobrazowych.

W konkursie wzięło udział 545 uczniów z terenu woj. Świętokrzyskiego.



Lp.

Nazwa 

Departamentu/Jed

nostki 

organizacyjnej 

UMWŚ

Nazwa 

inicjatywy/przedsięwzięcia/konkursu/g

rantu/projektu

Nazwa Programu Oś priorytetowa/ 

Działanie 
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy/Przewidywany lub zrealizowany efekt/rezultat
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Oznakowanie granic Nadnidziańskiego 

Parku Krajobrazowego

WFOŚiGW w Kielcach – Przedsięwzięcia 

związane z ochroną przyrody
4 551,00

Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:                       

3 640,80 zł

       Koszty własne 

ZŚiNPK: 910,20  zł

Od 21.08.2018 roku

do 08.11.2018 roku

1. Ochrona obszaru Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego

2.Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Ochrona obszaru Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego poprzez podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Wydruk zeszytu edukacyjnego pn. 

„Puszysta popielica - nocny duszek lasów 

Świętokrzyskich 

      i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych"- zeszyt edukacyjny kl. I-

III nakład 5 tys. szt.

WFOŚiGW w Kielcach - Aktywizacja 

społeczeństwa dla zrównoważonego 

rozwoju, kształtowanie postaw 

proekologicznych i upowszechnianie idei 

zrównoważonego rozwoju

15 750,00

Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:                         

8 823,15 zł

       Koszty własne 

ZŚiNPK: 6 926,85  zł

Data rozpoczęcia: 

01.02.2018 roku.

Data zakończenia: 

15.11.2020 roku  (termin 

osiągnięcia efektu 

ekologicznego)  

                                     

02.10.2018 roku (termin 

osiągnięcia efektu 

rzeczowego)

1. Zainteresowanie przyrodą i problematyką związaną z ochroną środowiska przyrodniczego.

2. Poszerzanie wiedzy  uczniów z zakresu  ochrony przyrody w tym zagrożonych gatunków zwierząt  chronionych, 

występujących w regionie świętokrzyskim.

3. Zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat gatunków ssaków z rodziny popielicowatych oraz 

doskonalenie umiejętności ich rozpoznawania.

4. Zrozumienie  zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach

5.Kształtowanie postaw proekologicznych.

Zeszyt edukacyjny zostanie przekazany 5 000 dzieci z terenu woj. Świętokrzyskiego.

24

Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Opracowanie i wydruk 2 folderów 

edukacyjnych o parkach krajobrazowych 

Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

WFOŚiGW w Kielcach – Aktywizacja 

społeczeństwa dla zrównoważonego 

rozwoju, kształtowanie postaw 

proekologicznych i upowszechnianie idei 

zrównoważonego rozwoju

8 442,00

Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:                         

6 753,60 zł

       Koszty własne 

ZŚiNPK: 1 688,40  zł

17.09.2018 roku

  - 14.11.2018 roku

1. Pogłębienie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych  woj. świętokrzyskim.

2. Poszerzenie wiedzy na temat form ochrony przyrody oraz różnorodności przyrodniczej na terenie 8 parków krajobrazowych 

i ich otulin.

3. Poszerzenie wiedzy na temat lokalizacji w terenie parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody.

4. Wykształcenie  poglądów i przekonań  dotyczących  konieczności ochrony piękna przyrody oraz  jej  zasobów

5.Popularyzowanie wśród społeczeństwa, szczególnie wśród dzieci młodzieży wiedzy na temat parków krajobrazowych i ich 

różnorodności przyrodniczej oraz innych form ochrony przyrody.

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony przyrody wśród różnych grup wiekowych.

2. Rozwinięcie zainteresowań problematyką ochrony przyrody.

3. Pogłębienie wiedzy na temat form ochrony przyrody oraz gatunków chronionych występujących w województwie świętokrzyskim.

4. Zachęcanie do poznawania zasobów przyrody oraz obcowania z przyrodą w terenie.

25

Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Opracowanie projektu planu ochrony dla 

Kozubowskiego Parku Krajobrazowego

WFOŚiGW w Kielcach – Przedsięwzięcia 

związane z ochroną przyrody
346 860,00 zł

Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW: 312 174,00 zł

       Koszty własne 

ZŚiNPK: 34 686,00 zł

24.10.2017 roku

 -  01.04.2019 roku

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, 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, 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 Kozubowskiego Parku Krajobrazowego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Warsztaty edukacyjne  - „Ochrona 

popielicowatych na terenie Cisowsko – 

Orłowińskiego Parku Krajobrazowego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach

Priorytet z listy – Propagowanie i wymiana 

wiedzy w obszarze różnorodności 

biologicznej, ochrony środowiska i 

efektywnego wykorzystania jego zasobów 

oraz zrównoważonego rozwoju ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony 

powietrza i klimatu

4 500,00

Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:                        

3 500,00 zł

 Koszty własne ZŚiNPK:  

1 000,00 zł

od 15 lipca 2018 roku do 

31 października 2018 

roku 

przyrody występujących na obszarze Parku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej drobnych ssaków w Polsce.

dlaczego są przez te sympatyczne gryzonie wykorzystywane.

najważniejszymi dla nich zagrożeniami.

budek gniazdowych.

i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

W sumie w 5 warsztatach wzięło udział 150 osób.
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

„Popularyzacja zagadnień dotyczących 

ochrona przyrody  Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

     Parków Krajobrazowych” – zajęcia 

warsztatowe w salach dydaktycznych w 

Kielcach 

     i Krzyżanowicach Średnich

WFOŚiGW w Kielcach - Aktywizacja 

społeczeństwa dla zrównoważonego 

rozwoju, kształtowanie postaw 

proekologicznych i upowszechnianie idei 

zrównoważonego rozwoju

4 097,11

Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:                        

3 551,59 zł

       Koszty własne 

ZŚiNPK:   545,52 zł

07.05.2018 roku

      - 15.11.2018 roku

1. Rozbudzenie i pogłębienie wśród dzieci i młodzieży  zamiłowania oraz szacunku do  przyrody.

2. Kształtowania opiekuńczego stosunku wobec przyrody.

3. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 

 4. Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

5. Poszerzenie wiedzy na temat fauny i flory parków krajobrazowych w woj. świętokrzyskim. 

6. Zwrócenie uwagi uczniów na aspekt zanieczyszczenia i jednocześnie ochrony środowiska.

W warsztatach  wzięło udział 305 uczniów z terenu woj. Świętokrzyskiego.
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Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach

Wznowienie map dla 4 parków 

krajobrazowych – Nadnidziańskiego, 

Szanieckiego, Kozubowskiego i 

Chęcińsko-Kieleckiego

WFOŚiGW w Kielcach – Aktywizacja 

społeczeństwa dla zrównoważonego 

rozwoju, kształtowanie postaw 

proekologicznych i upowszechnianie idei 

zrównoważonego rozwoju

6 195,00

 Kwota dofinansowania z 

WFOŚiGW:  4000,00 zł

       Koszty własne 

ZŚiNPK: 2195,00  zł

21.08.2018 roku

- 20.09.2018 roku

1. Pogłębienie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w woj. świętokrzyskim.

2. Poszerzenie wiedzy na temat form ochrony przyrody oraz różnorodności przyrodniczej na terenie                                       8 

parków krajobrazowych i ich otulin.

3. Poszerzenie wiedzy na temat lokalizacji w terenie parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody.

4. Wykształcenie  poglądów i przekonań  dotyczących  konieczności ochrony piękna przyrody oraz  jej  zasobów.

5. Popularyzowanie wśród społeczeństwa, szczególnie wśród dzieci młodzieży wiedzy na temat parków krajobrazowych i ich 

różnorodności przyrodniczej oraz innych form ochrony przyrody.

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony przyrody wśród różnych grup wiekowych.

2. Rozwinięcie zainteresowań problematyką ochrony przyrody.

3. Pogłębienie wiedzy na temat form ochrony przyrody oraz gatunków chronionych występujących w województwie świętokrzyskim.                                                                                                                                                                                           

4. Zachęcanie do poznawania zasobów przyrody oraz obcowania z przyrodą w terenie.
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Wojewódzki Urząd 

Pracy w Kielcach

Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku 

pracy”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020 
90 196 987,00 EURO

W przypadku projektów 

konkursowych – środki 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, budżet 

państwa oraz wkład własny 

beneficjentów, w 

przypadku projektów 

pozakonkursowych – 

środki Funduszu Pracy 

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. 

Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kompleksowym wsparciem objętych zostało niemal 25 600 pozostających 

bez pracy młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego (do 30 roku życia), z których 9 168 to osoby długotrwale bezrobotne, ponad 14 100 

– mieszkańcy obszarów wiejskich, a 906 – osoby z niepełnosprawnościami, a więc grupy znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Ponadto ze wsparcia w ramach wdrażanych projektów skorzystało blisko 2.800 osób biernych zawodowo. W wyniku udzielonego wsparcia do końca 

2018 roku 14 910 uczestników projektów podjęło pracę, a ponad 3 000 uzyskało nowe kwalifikacje. 
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Wojewódzki Urząd 

Pracy w Kielcach

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w 

skrócie KFS - instrument rynku pracy 

wprowadzony w 2014 roku nowelizacją 

ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy  (Dz. U. 17.1065 

z późn. zm.).

Fundusz Pracy

• podstawowy limit 

środków Krajowego 

Funduszu 

Szkoleniowego: 2 623 

200,00 zł

• środki rezerwy 

Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego : 655 

800,00 zł

Fundusz Pracy 1 rok ( 2018 rok)

Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do 

wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy 

chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. KFS promuje działania szkoleniowe zapobiegające utracie 

zatrudnienia oraz ułatwia tzw. rekrutację wewnętrzną na stanowiska w zawodach, w których występują niedobory kadrowe. 

Pośród priorytetów KFS jest przygotowanie personelu do podejmowania wyzwań, które niesie postęp techniczny i 

technologiczny, zapewniający rozwój firmie i konkurencyjną pozycję na rynku oraz wsparcie osób pracujących w szczególnie 

trudnych warunkach.

Dofinansowanie z KFS jest udzielane na wniosek pracodawcy. Pracodawca może skorzystać z kształcenia ustawicznego 

pracowników zatrudnionych w firmie; skorzystać z tych środków może także sam pracodawca. Środki KFS są przeznaczone 

na finansowanie kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Można je także wykorzystać na doprecyzowanie potrzeb 

szkoleniowych u pracodawcy, przeznaczyć na niezbędne przed podjęciem kształcenia badania lekarskie i psychologiczne oraz 

sfinansować ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu. 

Podmioty, z którymi zawarto umowy w ramach KFS w roku 2018:

W 2018  roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało:

• 439  pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach KFS;

• 1.714 pracowników i pracodawców, którzy podnieśli kwalifikacje w ramach KFS.
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Pracy w Kielcach

Środki rezerwy Funduszu Pracy. 

Podstawa prawna dotycząca tworzenia 

rezerwy i dysponowania tą częścią 

środków Funduszu Pracy na realizację 

zadań na rzecz aktywizacji osób 

bezrobotnych została zawarta w ustawie 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. 

zm.) oraz wydane na jej podstawie akty 

wykonawcze:

25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu 

ustalania kwot środków Funduszu Pracy 

na finansowanie zadań w województwie 

(Dz. U. poz. 1294), zwane dalej 

rozporządzeniem RM, 

Polityki Społecznej z dnia 7 października 

2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej Funduszu Pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 472), zwane dalej 

rozporządzeniem MPiPS,

Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. 

w sprawie programów specjalnych (Dz. 

U. poz. 638), zwane dalej 

rozporządzeniem o programach 

specjalnych

Inicjatywa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w odpowiedzi na 

zapotrzebowania powiatowych urzędów 

pracy na środki rezerwy Funduszu Pracy

Całkowita wartość 

środków przekazanych 

samorządom 

powiatowym na 

podstawie decyzji 

Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej wyniosła 

33 608 500,00 zł

Środki rezerwy Funduszu 

Pracy
2018 rok

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: 

monitorowanymi;

szczególności niepełnosprawną;

a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus;

Przewidywanym efektem realizacji Programu było podjęcie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w programach. Powiatowe urzędy pracy do 

każdego programu finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy były zobligowane założyć co najmniej 50% wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w 2019 r. będzie zbierać dane z powiatowych urzędów pracy na temat zrealizowanej 

efektywności zatrudnieniowej w 2018 roku w ramach przyznanych środków rezerwy Funduszu Pracy.
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Program regionalny na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych w wieku 

50+” opracowany przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Kielcach, realizowany w 

2018 r., zatwierdzony do realizacji 

Uchwałą Nr 3123/17 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

25.10.2017 r. W dniu 09.01.2018 r. 

zostało zawarte Porozumienie w sprawie 

realizacji Programu pomiędzy 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Kielcach, a sześcioma powiatami 

województwa świętokrzyskiego, które w 

2018 r. realizowały Program, 

reprezentowanymi przez dyrektorów 

powiatowych urzędów pracy (Miejski 

Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy w Końskich, Powiatowy 

Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Starachowicach, Powiatowy Urząd Pracy 

we Włoszczowie). 

Inicjatywa własna Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego na podstawie art. 66 c 

ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy

Całkowita wartość 

Programu zgodnie z 

Porozumieniem w 

wysokości 3 730 

000,00 zł, w tym 

wkład Województwa 

(środki Funduszu 

Pracy) w wysokości 1 

030 000,00 zł oraz 

środki rezerwy 

Funduszu Pracy w 

wysokości 2 700 

000,00 zł

W dniu 15.10.2018 

roku został zawarty 

Aneks nr 1 do 

Porozumienia z dnia 

09.01.2018 roku 

zmniejszający wartość 

Programu do kwoty 3 

575 719,00 zł

Środki Funduszu Pracy/ 

środki rezerwy Funduszu 

Pracy

styczeń – grudzień 2018 

roku

Zgodnie z zawartym Porozumieniem celem Programu było objęcie wsparciem instrumentami rynku pracy określonymi w 

ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 357 osób bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej z obszaru sześciu 

powiatów biorących udział w Programie i doprowadzenie 50,14% z nich do zatrudnienia.  

Przewidywanym efektem realizacji Programu było podjęcie zatrudnienia przez 179 osób 

w wieku 50 lat i powyżej, tj. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został określony na poziomie 50,14%. W trakcie realizacji programu 

zaktywizowano ogółem 414 osób bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej, tj. więcej w stosunku do założeń przyjętych 

w Porozumieniu o 57 osób. 

WUP Kielce badał efektywność zatrudnieniową osób uczestniczących w Programie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez powiatowe urzędy 

pracy efektywność ta kształtowała się następująco:

po zakończeniu wsparcia”: 270 osób z 414 osób biorących udział w Programie (65,85%).
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Świadczenie usług poradnictwa 

zawodowego

Zadanie 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 pkt 11 : „Świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia 

na terenie województwa”,

- art. 8 ust. 8 pkt 1: „W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji i planowania 

kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która w szczególności: 1) wspomaga powiatowe urzędy 

pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług  w zakresie planowania kariery 

zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczy usługę poradnictwa zawodowego na odległośćz 

wykorzystaniem systemów teleinformatycznych).

W 2018 roku łącznie z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało  1971 osób oraz 1088 uczniów. Usługą indywidualnego poradnictwa 

zawodowego objęto 123 osoby, poradnictwa grupowego - 471,  indywidualnej informacji zawodowej - 515, a grupowej informacji zawodowej - 862 

osoby.

W ramach tworzenia informacji zawodowych zostały opracowane i rozdystrybuowane do instytucji i partnerów rynku pracy dwa nowe publikacje: 

„Wyznaczaj, planuj , działaj” oraz „Własna firma - nowe przepisy”. 
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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 

Zadanie ustawowe 

realizowane w trybie 

ciągłym

Realizacja działań obejmujących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES wraz z doradztwem w zakresie mobilności na 

rynku pracy, w tym w szczególności pośrednictwo pracy na poziomie transnarodowym, międzyregionalnym i transgranicznym 

przez wymianę ofert pracy i aplikacji oraz uczestnictwo w ukierunkowanych działaniach na rzecz mobilności na poziomie Unii 

Europejskiej (zadanie ustawowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W 2018 r. zostały zrealizowane następujące działania:

- przeprowadzono 16 dyżurów EURES w powiatowych urzędach pracy woj. świętokrzyskiego, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach i na 

Politechnice Świętokrzyskiej dla osób poszukujących pracy, obejmujących indywidualne konsultacje                 i spotkania informacyjne na temat 

bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą. Łącznie w dyżurach uczestniczyły 133 osoby,                     a w zorganizowanych spotkaniach – 108 

osób,

- przeprowadzono zajęcia warsztatowe oraz spotkania informacyjno-doradcze dla osób zainteresowanych pracą za granicą poświęcone przedstawieniu 

dostępnych ofert pracy oraz warunków życia w krajach UE/EFTA (m.in. w trakcie trwania Regionalnych Targów Pracy). 

W 13 spotkaniach wzięły udział łącznie 154 osoby,

- prowadzono stoisko EURES podczas 21 przedsięwzięć organizowanych przez instytucje 

i partnerów rynku pracy, 

- udzielano indywidualnego wsparcia informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy dotyczącego możliwości podejmowania pracy i warunków życia 

w krajach UE/EOG oraz dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z krajów Unii Europejskiej.

W 2018 roku z usług sieci EURES na terenie województwa świętokrzyskiego skorzystało łącznie 2 136 osób.
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Regionalne Targi Pracy 2014-2019

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz wsparcie 

pracodawców w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych  (zadanie ustawowe określone w  

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 36 ust. 3b: Wojewódzkie urzędy 

pracy mogą realizować działania w zakresie pośrednictwa pracy wyłącznie o zasięgu ponadpowiatowym i we współpracy z 

właściwymi powiatowymi urzędami pracy).

W latach 2014-2018 WUP we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy woj. świętokrzyskiego zorganizował 19 edycji RTP. 

W roku 2018  odbyły się 4: we Włoszczowie (28.03.), Sandomierzu (17.04.), Skarżysku – Kamiennej (13.06.) i Końskich (28.09.). Łącznie w 4 

edycjach RTP wzięło udział 244 wystawców oraz 5000 osób zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia.

W bieżącym roku planowane są również 4 edycje w: Ostrowcu Św. (12.04), Opatowie (30 maja), Skarżysku-Kam. (06.06)                         i Końskich 

(wrzesień).
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Realizacja zadań ustawowych: 

• Wypłata świadczeń pracowniczych

• Dochodzenie zwrotu wypłaconych 

świadczeń

Ustawa z dnia 13 lipca 2016 roku o ochronie 

roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalnościpracodawcy  

5 640,8 tys. zł -  kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

pracowniczych

1 636,3 tys. zł - kwota 

odzyskanych 

należności FGŚP

Środki Funduszu 

Gwarantowaych świadczeń  

pracowniczych

2018 rok

Zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla pracowników w przypadku braku możliwości ich zaspokojenia przez 

niewypłacalnego pracodawcę. Zaspokojenie niewypłaconych przez niewypłacalnych pracodawców należności pracowniczych.
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Zadania  ustawowe określone w art. 8 ust. 

1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r.o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy(tekst jednolity Dz. U. z 

2018r., poz.1265, ze zm.),   z zakresu 

koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Zadanie ustawowe, stałe Realizacja zadań wynikających  z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w 

2018 roku wydał:

• 977 decyzji wydanych w sprawie ustalenia zasiłku dla obywateli polskich, z uwzględnieniem zatrudnienia  w krajach Wspólnoty potwierdzonego na 

formularzu E 301/dokumencie  PD U1/SED U 002,       

• 110 dokumentów PD U1/ SED U002 dla osób wyjeżdżających do krajów Wspólnoty,                  

• 2 dokumenty SED U006 dla obywateli polskich ubiegających się o podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych w jednym z krajów Wspólnoty ze 

względu na utrzymywanie członków rodziny, 

• 4 dokumenty PD U2 uprawniających polskich obywateli do zasiłku transferowego w jednym z krajów Wspólnoty, 

• 1 dokument SED U004

a także przyjął do realizacji:

• 378 dokumentów PD U2/SED U008 uprawniających do pobierania  na terenie Polski zasiłku dla bezrobotnych przyznanego przez zagraniczne 

instytucje właściwe- zasiłku transferowego.
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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)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Zadanie ustawowe, stałe
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.
W 2018 roku wpisano do KRAZ 56 podmiotów, wykreślono  43 oraz przeprowadzono 6 kontroli agencji zatrudnienia.
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Badanie studentów kieleckich uczelni 

wyższych pt. Studentów portret własny
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Rok akademicki 

2017/2018

Celem głównym badania była ocena gotowości studentów do wejścia na rynek pracy.Cele szczegółowe dotyczyły:

• poznania motywów wyboru kierunku studiów oraz oceny trafności tego wyboru,

• rozpoznania występujących wśród studentów postaw w zakresie planów i aspiracji zawodowych oraz czynników mających 

wpływ na ich kształtowanie,

• poznania oczekiwań badanych względem przyszłej pracy,

• oceny gotowości badanych do podjęcia działalności gospodarczej, 

• oceny gotowości badanych do podejmowania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, w tym emigracji zarobkowej,

• charakterystyki wskazanych przez badanych własnych barier i deficytów związanych z rozpoczęciem kariery zawodowej,

• powiązania postaw studentów z realizowanymi przez nich strategiami edukacyjnymi.

Przeprowadzenie analizy i charakterystyki postaw studentów w badanym zakresie, opracowanie rekomendacji iadresowanych do uczelni wyższych, 

instytucji rynku pracy oraz organizacji pracodawców, które mogą być podstawą sprofilowania kierowanej do studentów oferty aktywizacji zawodowej.
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Badanie zapotrzebowania na zawody 

Barometr Zawodów
Nie dotyczy 28 200,00 Fundusz Pracy sierpień – grudzień 2018

Określenie zapotrzebowania na zawody wg podziału na zawody nadwyżkowe, deficytowe i zrównoważone, prowadzące do 

zwiększenia efektywności i racjonalności działań podejmowanych na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia na lokalnych i 

regionalnym rynku pracy.

Efektem końcowymBarometru zawodówjest lista zawodów przyporządkowanych do trzech grup,  wktórych wystąpi:  

• niedobór pracowników 

• nadmiar pracowników

• równowaga popytu i podaży.

Wyniki badania są wykorzystywane przez: 

• bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym absolwentów i uczniów ostatnich klas szkół zawodowych: jako wskazówka,                            w jakim 

powiecie szukać pracy w wyuczonym zawodzie, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie,

• doradców zawodowych i pośredników pracy w pracy doradczej z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, 

• PowiatoweUrzędyPracy: 

• Wojewódzką Radę Rynku Pracy: przy opiniowaniu wniosków szkół o otwarcie nowych kierunków kształcenia,

• instytucje edukacyjne do modyfikowania oferty szkoleniowej, do przygotowania krótkich kursów, które wyposażą                               w kwalifikacje, 

na które w danym roku prognozowane jest zapotrzebowanie,

• Ochotnicze Hufce Pracy: w szczególności przez mobilne centra informacji zawodowej do świadczenia usług doradczych.
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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 Inwestycji i Rozwoju 

(„Umowa dotacji dotyczącej realizacji 

projektu Pomocy Technicznej" nr 

DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 

19.05.2014 roku)

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

2014-2020
7 017 980,00

85% - Fundusz Spójności 

15% - środki z budżetu 

państwa.

01.04.2014 roku – 

31.12.2020 roku

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 Inwestycji i Rozwoju. 

Rezultatem działania sieci PIFE jest wzrost wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat programów Umowy Partnerstwa 

realizowanych w latach 2014-2020 oraz wzrost liczby ostatecznych odbiorców  projektów i beneficjentów Funduszy Europejskich.

Efektem długofalowym jest wzrost rozpoznawalności marki „Fundusze Europejskie” i podniesienie świadomości na temat korzyści jakie przynoszą w 

skali województwa świętokrzyskiego i w skali Polski.

42

Regionalne 

Centrum Naukowo - 

Technologiczne

„Utworzenie banku komórek 

macierzystych w województwie 

świętokrzyskim szansą na wdrożenie 

nowych metod naukowo-badawczych w 

zakresie medycyny i transplantologii” – 

bieżące utrzymanie  

Budżet Województwa Świętokrzyskiego 475 344,36
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Do końca trwałości 

projektu - 2020 roku, nie 

wyklucza się dłuższej 

realizacji

Celem inicjatywy jest zachowanie trwałości projektu oraz zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego 

możliwości pozyskiwania i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. 

W 2018 roku z możliwości bezpłatnego zdeponowania krwi pępowinowej, która jest źródłem drogocennych komórek macierzystych, skorzystało 168 

mieszkanek naszego regionu. Materiał pozyskano z następujących szpitali:

W zeszłym roku, zgłoszono także 54 preparaty komórek macierzystych do CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW 

TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT".
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Regionalne 

Centrum Naukowo - 

Technologiczne

1. Ocena stężenia witaminy D we krwi, 

wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego

2. Screening w kierunku choroby 

trzewnej grupy mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego

3. Określenie profilu lipidowego 

mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego

4. Określenie flory bakteryjnej płynu 

pęcherzykowego w kontekście zaburzeń 

płodności.

Nie dotyczy 1 610 044,89
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Poszczególne projekty 

mają planowany czas 

realizacji odpowiednio:

1.  ok. 10 lat

2. ok. 2 lata

3. ok. 10 lat.

4. ok. 3 lata.

Celem inicjatywy jest zachowanie trwałości projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w 

województwie świętokrzyskim”  oraz zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości udziału w 

badaniach przesiewowych, profilaktycznych.

W związku z realizacją projektu: Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,                          z 

możliwości sprawdzenia poziomu witaminy D w 2018 roku skorzystało 1432 osoby. Wśród badanych 64% stanowili mężczyźni a 36% kobiety. W 

przedmiotowym badaniu średnie stężenie 25(OH)D dla grupy badanej wyniosło 17,98 ng/ml, należy podkreślić fakt, że wystarczające stężenie 

witaminy D znajduje się w zakresie 30-100 ng/ml. U 53,1% badanej populacji stwierdzono niewystarczający poziom witaminy D z czego u 25,6% 

badanych skrajny niedobór. Ponadto wykazano wyższe stężenie 25(OH)D u kobiet niż u mężczyzn oraz mniejszy odsetek niedoborów u płci żeńskiej.

W przypadku realizacji projektu Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego,                  w 2018 roku 

badaniu poddano 203 osoby. U 16 z nich zaobserwowano wyniki odbiegające od normy. Czwórka z dzieci miała podwyższony poziom przeciwciał 

przeciwko tTg IgA  (transglutaminazie tkankowej w klasie IgA), 2 z nich dodatkowo wykazywała wyższy poziom przeciwciał przeciwko DGP IgA i 

IgG (przeciwciała przeciwko deamidowanej gliadynie w klasie IgA                   i IgG). U dziewięciorga dzieci stwierdzono podwyższony poziom 

przeciwciał przeciwko DGP IgA, z czego jedno dziecko dodatkowo miało podwyższony poziom przeciwciał przeciwko DGP IgG. U trójki 

zaobserwowano wyniki przekraczające normę dla przeciwciał przeciwko DGP IgG. Otrzymane wyniki konsultowano z Opiekunem Medycznym 

projektu Panem dr Zdzisławem Domagałą. Dzieci zostały skierowane na pogłębioną diagnostykę w kierunku choroby trzewnej. O kontynuacji 

diagnostyki pracownicy RCNT będą się kontaktować z Opiekunem projektu oraz rodzicami dzieci wśród, których zaobserwowano wyniki 

wykraczające poza normę.

W ramach projektu: „Określenie profilu lipidowego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego” zostało przebadanych 355 osób. Spośród tej 

grupy 248 osób stanowiły kobiety, natomiast 107 osób - mężczyźni. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu 

całkowitego u ponad 60% uczestników, a stężenie frakcji LDL powyżej normy zaobserwowano wśród 52% osób objętych badaniem. W przypadku 

oceny trójglicerydów normę stwierdzono u 76% badanych. Należy zaznaczyć, że jest to dopiero początek realizowanego projektu.

W roku 2018 w ramach projektu Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności,                          w trakcie 

zapłodnień in vitro wykonano 109 pobrań płynu pęcherzykowego, który podlegał analizie mikrobiologicznej. 
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Regionalne 

Centrum Naukowo - 

Technologiczne

Diagnostyka glejaków na podstawie 

wolnokrążącego DNA guza

Strategiczny program badań naukowych i 

prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie 

chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED"

325 617,00
Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju i Budżet JST 
Do 2020 roku Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza.  

W 2018 roku Biobank Świętokrzyski otrzymał 24 próbki: 15 z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu, 2 z 

Centralnego Szpitala Klinicznego im. K. Gibińskiego w Katowicach, 7 z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to krew pobrana od 

pacjentów z glejakiem przed i po operacji wycięcia guza. Ze wszystkich próbek udało się wyizolować wolno krążące DNA w stężeniu pozwalającym 

na dalsze badania. Wyizolowany materiał genetyczny zostanie  poddany analizie statusu metylacji promotora MGMT. W tym celu został stworzony 

protokół opisujący wszystkie etapy analizy. Aby potwierdzić hipotezę o wyższym stopniu metylacji promotora MGMT przed wycięciem guza oraz o 

braku jego metylacji po przeprowadzeniu operacji należy przeanalizować materiał od większej ilości pacjentów.

Efekty, które osiągnąć ma m.in. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne (nie wypisano wszystkich efektów Konsorcjum):

zadanie 5:

zadanie 7:

45

Regionalne 

Centrum Naukowo 

– Technologiczne

Wydarzenia o charakterze naukowym i 

propagującym ekologiczny oraz zdrowy 

tryb życia  

        odbywające się na terenie Centrum 

Nauki Leonardo da Vinci i finansowane z 

trwałości 

        projektu pn. „Centrum Nauki 

Leonardo da Vinci” 

Środki JST – trwałość projektu pn. 

„Centrum Nauki Leonardo da Vinci”  

1 711 136,12 zł  

wydatki poniesione na 

trwałość projektu w 

2018 roku 

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Wydarzenia odbywały się 

w 2018 roku w terminie 

od 12 stycznia do 14 

grudnia

Głównym celem w/w inicjatyw była szeroko pojęta promocja Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Wydarzenia miały za zadanie 

szerzenie postaw innowacyjnych i ekologicznych poprzez prowadzenie innowacyjnej działalności edukacyjnej w postaci 

pokazów naukowych oraz warsztatów opartych o metodę eksperymentu. Wydarzenia odbywające się w Centrum oraz poza 

obiektem wzbudzały zainteresowanie naukami przyrodniczymi poprzez aktywne i wzmacniające postawę kreatywną działania. 

Centrum Nauki promowało tym samym nowoczesną komunikację naukową, wzbudzało ciekawość i zachęcało do 

samodzielnego myślenia. Innowacyjne metody popularyzacji nauki prowadziły do aktywnego kontaktu ze zjawiskami 

naukowymi, a także umożliwiały uczestnikowi eksperymentów wcielenie się w rolę badacza. Wydarzenia inspirowały do 

obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Wszystkie zaplanowane do realizacji, a wymienione w pkt. 2. wydarzenia odbyły się 

w wyznaczonych terminach z należytą starannością. Wpłynęło to na sukcesywny wzrost liczby osób odwiedzających Centrum. W 2018 roku Centrum 

odwiedziło  90 961 osób.  Dodatkowym atutem realizacji w/w zadań był znaczący wzrost świadomości społeczeństwa prozdrowotnymi i 

proekologicznymi działaniami w związku z realizacją np. Dni Edukacji Ekologicznej. Podejmowane przy realizacji w/w zamierzeń działania 

marketingowo-promocyjne przyczyniły się do wypromowania Centrum zarówno w woj. świętokrzyskim jak i poza jego obszarem.  
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Regionalne 

Centrum Naukowo 

– Technologiczne

Zakup wraz z dostawą 2 eksponatów 

mechatronicznych do Centrum Nauki 

Leonardo da Vinci – inwestycja roczna 

Środki Województwa Świętokrzyskiego – 

inwestycja roczna 
44 280,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Wykonanie przedmiotów 

umowy tj. Zakup wraz z 

dostawą 2 eksponatów 

mechatronicznych do 

Centrum Nauki Leonardo 

da Vinci nastąpiło w 

terminie trzech miesięcy 

od dnia podpisania 

umowy, tj. od 7 czerwca 

2018 roku

Celem zakupu dwóch eksponatów mechatronicznych było uzupełnienie obecnej wystawy stałej poświęconej ciału człowieka. 

Pozwoliło to m.in. na poszerzenie wiedzy zwiedzających z zakresu czynności życiowych człowieka oraz wzbogacenie oferty 

Centrum.

Efektem bezpośrednim w/w działania jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy zwiedzających Centrum nt. ciała człowieka                            i utrzymania 

go w stanie biologicznej równowagi. Nowe eksponaty przyczyniły się także do wzrostu zainteresowania zwiedzających wystawą. 
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Świętokrzyski 

Fundusz 

Poręczeniowy 

Spółka z  

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

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

  

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

22 297 784,78

Umowa nr DPR-

VIII.043.37.2016/7 z dn. 

29.12.2016 roku 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

Od dnia 01.01.2017 roku 

do dnia 31.12.2026 roku. 

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, pożyczek oraz transakcji leasingowych 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 zł, z czego otrzymane dofinansowanie 

wyniosło 20.250.000,00 zł. 

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 zł, przy założeniu wartości docelowej na poziomie 25.058.323,87 zł, wykonując 165% wymaganego obrotu. Spółka 

w tym czasie przyczyniła się do udzielenia 157 kredytów/pożyczek/leasingów o wartości 89.954.053,04 zł, 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 drugą umowę o dofinansowanie – 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 zł. 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. 

Ze środków powierzonych powyższą Umową w okresie od 01.01.2017 r. do dnia dzisiejszego Fundusz udzielił 68 jednostkowych poręczeń na kwotę 

20.582.349,88 zł (a więc w ciągu nieco ponad 2 lat wykonał ponad 90% pierwszego obrotu planowanego na lata 2017-2021), zabezpieczając tym 

samym finansowanie zwrotne zasilające rynek świętokrzyski w kwocie 32.521.187,36 zł, co według danych uzyskanych od przedsiębiorców 

przyczyniło się do utworzenia 90 nowych, a ponadto  utrzymania wielu już istniejących miejsc pracy.
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Fundusz 

Pożyczkowy 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Sp. z o.o.

A. Projekt 1.3 Tworzenie i rozbudowa 

funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych Osi priorytetowej  1. 

Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

B. 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.

C. Umowa Operacyjna 

Nr2/RPSW/12617/2018/DIF/102 zawarta 

pomiędzy Funduszem Pożyczkowym 

Województwa Świętokrzyskiego Sp. z 

o.o a Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

pełniącego funkcję Menadżera

A. RPO Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 Projekt 1.3 Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych

B. RPO Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013 Projekt 1.3 Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych

C. RPO Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 działanie  2,6 „Poprawa 

dostępu do zewnętrznych źródeł  

finansowania działalności świętokrzyskich 

MŚP

A. 60 000 000,00  

PLN

B. 52 627 874,98  

PLN

C. 30 769 230,77 PLN

51 000 000, 00 PLN środki 

z RPO 2017-2013 plus 9 

000 000,00 PLN śr. własne 

Spółki

B. 52 627 874,98  PLN 

środki z RPO 2017-2013

C. 20 000 000,00 PLN 

środki z RPO 2014-2020  

plus 10 769 230,77 PLN 

śr. własne Spółki

2010 do 2016 plus spłaty 

max 10 lat plus 

archiwacja 10 lat tj. do 

2036 roku

B. 2017 do 2026 plus 

spłaty max 10 lat plus 

archiwacja 10 lat tj. do 

2046 roku

C. 04.2018 do 08.2019 

plus opcja 16 miesięcy 

plus spłaty 5 lat plus 

archiwacja 10 lat ( do 

2035 roku)

A. Udzielanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących swoją działalność 

na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

B. Udzielanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących swoją działalność 

na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

C. Udzielanie pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorców z segmentu MSP koncentrujących swoją działalność na terenie 

Województwa Świętokrzyskiego.

A. Plan: Udzielenie pożyczek w kwocie min. 51mln PLN,

Realizacja 123 661 797,00 PLN

B.  Plan: Udzielenie min 400 pożyczek w kwocie min 130 mln PLN do końca 2026 roku

Realizacja na koniec 2018 : 118 pożyczek na kwotę 35 361 152,99 PLN

B. Cel: Udzielenie 224 pożyczek na kwotę 30 769 230,77 PLN w okresie 16 miesięcy tj. do  sierpnia 2019.

Realizacja na koniec 2018 roku: 103 pożyczki na kwotę 12 233 700,00 PLN
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Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji 

i Transferu 

Technologii                      

Sp. z o. o.

Konkurs na finansowanie projektów 

badawczych realizowanych w  

infrastrukturze badawczej ŚCITT

Nie dotyczy 27 000,00 Środki bieżące ŚCITT
01.10.2018 roku – 

11.02.2019 roku

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na projekty badawcze realizowane w infrastrukturze B+R należącej do 

ŚCITT, tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie 

wydatków wskazanych przez Laureata.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe, badania stosowane, badania 

przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z profilem działalności Laboratorium Badawczego Biomasy, Biogazu i Biopaliw w 

Starachowicach i/lub Laboratorium Domu Autonomicznego w Podzamczu k/Chęcin.

Do konkursu zostały zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe, badania stosowane, badania przemysłowe, prace rozwojowe 

zgodne z profilem działalności Laboratorium Badawczego Biomasy, Biogazu i Biopaliw w Starachowicach i/lub Laboratorium Domu 

Autonomicznego w Podzamczu k/Chęcin. 2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych realizowanych w 

infrastrukturze badawczej ŚCITT mogą występować przedsiębiorcy, studenci, pracownicy jednostek naukowo – badawczych.

Wyłoniono projekty, mające największy potencjał B+R. Projekty realizowano wykorzystując aparaty, urządzenia i rozwiązania znajdujące się w 

infrastrukturze. Rezultatem projektów było sprawdzenie skuteczności rozwiązań zastosowanych w infrastrukturze oraz upowszechnianie wiedzy na 

temat zrównoważonego rozwoju, Odnawialnych Źródeł Energii, ochrony środowiska, ekologii oraz budownictwa zasobooszczędnego. 

Przewidywalnym efektem wyłonionych pomysłów miało być upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce.
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Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji 

i Transferu 

Technologii                      

Sp. z o. o.

Biznes Adapter –system wsparcia MŚP w 

ramach Podmiotowego Systemu 

Finasowania

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy,

Działanie 10.5 Przystosowanie 

pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian

15 424 244,00

Środki wspólnotowe: 12 

784 800,00 zł

Krajowe środki publiczne: 

0,00 zł, w tym:

publiczne: 0,00 zł

zł

2017-04-01 do 2020-03-

31

Cel głównym projektu jest przystosowanie przedsiębiorców i ich pracowników do zmian. Cel ten będzie osiągnięty poprzez 

dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o 

których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na 

ich rozwój.

Założone wskaźniki rezultatu:

1. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie – 110 szt.

2.  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 1730 osób.
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Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji 

i Transferu 

Technologii                     

Sp.  z o.o.

Enterprise Europe Network- V etap

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

2 999 522,00 EURO 

całe konsorcjum 

składające się z 9 

partnerów, a w tym 

ŚCITT- 382 598,00 

EURO

Komisja Europejska -60% 

budżetu (środki 

wspólnotowe)

Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości-40% 

budżetu (krajowe środki 

publiczne – Budżet 

Państwa)

EEN V- 01.01.2017-

31.12.2018

Projekt ma charakter 

ciągły, jako projekt 

ramowy realizowany jest 

w latach 2015-2021

Cel inicjatywy odpowiada programowi tj. podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

Efektem projektu jest realizacja wskaźników, stanowiących monitoring zaplanowanych działań. Na poszczególne wskaźniki składają się: organizacja 

wydarzeń lokalnych z komponentem ponadnarodowym, realizacja wydarzeń międzynarodowych (targi, spotkania B2B, misje gospodarcze), 

budowanie profili firm, w formie zapytań lub ofert technologicznych/biznesowych/badawczych, zapytania w sieci, aktywność w sieci, współpraca z 

lokalnymi interesariuszami. Wszystkie te działania celem rozwoju przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i pozyskanie kontaktów biznesowych 

rokujących na przyszłe długofalowe relacje między podmiotami. Ostatecznym wskaźnikiem/efektem, na który wpływają pozostałe wymienione 

powyżej, jako etapy „ dojścia do..”, jest zawarcie umów handlowych/biznesowych z partnerami ponadnarodowymi. 
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Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji 

i Transferu 

Technologii             

Sp. z o. o.

Grant pn.: „Korpus Fachowców – 

współpraca ekspertów dla efektywnego 

kształcenia w branży gastronomiczno-

hotelarskiej” 

Grant współfinansowany jest w ramach 

projektu pn.: „Innowacyjna edukacja-nowe 

możliwości zawodowe”, realizowanego 

przez Województwo Świętokrzyskie – 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Osi 

Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 

Innowacje społeczne

1 526 696,00
Europejski Fundusz 

Społeczny 

01.09.2018 roku – 

30.06.2020 roku

Założeniem Grantu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez dostosowywanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez przeniesienie 50% zajęć praktycznych ze szkoły do przedsiębiorstw.

Efektem przeniesienia 50% godzin do przedsiębiorstw będzie poznanie przez ucznia rzeczywistego środowiska pracy w zawodzie, w którym 

uczniowie pobierają naukę. Wpłynie to również na zwiększenie kompetencji uczniów/uczennic w kontekście przyszłego dopasowania się do rynku 

pracy, ułatwienie młodemu człowiekowi asymilacji mentalnej i technicznej z ucznia na pracownika. Rezultatem realizacji grantu będzie więc 

podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy branżowej o nowe zagadnienia, które nie są realizowane w szkołach. 
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Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji 

i Transferu i 

Technologii             

Sp. z o. o.

Specjalizacja zawodowa dla branży 

horyzontalnej – zrównoważony rozwój 

energetyczny na potrzeby 

świętokrzyskiego przemysłu

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo,

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia 

ustawicznego

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

2 549 653,50

Środki wspólnotowe:                         

2 167 205,48 zł

Krajowe środki publiczne:                            

280 548,02 zł, w 

tym:Budżet państwa: 250 

498,02 zł

16 050,00 zł

publiczne:                    14 

000,00 zł

101 900,00 zł

02.01.2017 roku                   

– 31.12.2018 roku

Celem projektu był podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie horyzontalnej specjalizacji województwa 

świętokrzyskiego – Zrównoważony Rozwój Energetyczny i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań regionalnego 

pracodawcy SEFAKO w Technikum Mechanicznym w Sędziszowie przez podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli oraz 

wdrożenie wysokiej jakości modułowego programu nauczania wypracowanego przez partnerów projektu.

Projekt obejmował realizację następujących form wsparcia:

kompetencje z j. angielskiego 

z certyfikatem.
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Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji 

i Transferu 

technologii                    

Sp. z o. o.

Grant Innowacyjny Model Kształcenia 

Praktycznego pn. „UCZEŃ - 

ZAWODOWIEC”

Grant współfinansowany jest w ramach 

projektu pn.: „Innowacyjna edukacja-nowe 

możliwości zawodowe”, realizowanego 

przez Województwo Świętokrzyskie – 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi 

Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 

Innowacje społeczne

1 344 568,50
Europejski Fundusz 

Społeczny

Od 01.06.2018 roku do 

30.06.2020 roku

Celem realizacji Grantu „UCZEŃ ZAWODOWIEC” jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

poprzez dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez przeniesienie 40% zajęć praktycznych ze 

szkoły do przedsiębiorstw i wdrożenie Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego.  

Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego ma połączyć, wesprzeć i rozwijać współpracę pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami, przy 

aktywnym udziale Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez przeniesienie do przedsiębiorstwa min. 40% godzin kształcenia praktycznego uczniów z 

przypadającej liczby godzin na zajęcia praktyczne oraz pozostałe, zaplanowane działania wspierające, zaplanowane do realizacji w okresie wdrażania 

Modelu. Rezultatem realizacji grantu będzie więc podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy uczniów w kontekście przyszłego dopasowania się 

do rynku pracy.
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Uzdrowisko Busko 

– Zdrój Spółka 

Akcyjna

Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień Busko-

Zdrój

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

7 943 344,98
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

2018-01-01 do 2019-12-

31

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie budynku Wieży Ciśnień w Busku - Zdroju na cele turystyczne i uzdrowiskowe. 

Poprawione warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych 

funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze specyficznymi potrzebami.

Budynek z racji lokalizacji i planowanego przeznaczenia będzie miejscem spotkań i spędzania czasu wolnego, a jego dodatkową atrakcją będzie punkt 

widokowy.

56

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

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

2 071 153,62
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

2018-10-01 do 2021-06-

30

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.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę i zwiększenie ilości świadczonych usług oraz osób z nich korzystających w zakresie rehabilitacji 

ogólnoustrojowej.
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Uzdrowisko Busko 

– Zdrój Spółka 

Akcyjna

Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego 

„Krystyna” służąca optymalizacji procesu 

terapeutyczno leczniczego w chorobach 

układu krążenia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

24 845 222,06
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

2018-10-01 do 2021-05-

31

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.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę i zwiększenie ilości świadczonych usług oraz liczby osób z nich korzystających                             w zakresie 

rehabilitacji kardiologicznej.
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Uzdrowisko Busko 

– Zdrój Spółka 

Akcyjna

Kompleksowa rehabilitacja 

kardiologiczna dla mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

6 443 998,00
Europejski Fundusz 

Społeczny 

2018-06-01 do 2021-05-

31

Głównym celem projektu będzie wydłużenie aktywności zawodowej 7.500 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym poprzez 

udział w programie zdrowotnym z zakresu rehabilitacji kardiologicznej będących po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) do 

31.05.2021 z terenu województwa świętokrzyskiego (WŚ).

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 7 500;

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 3 500.
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Uzdrowisko Busko 

– Zdrój Spółka 

Akcyjna

Doposażenie Specjalistycznego Szpitala 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” 

im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – 

Zdroju”

Rezerwa celowa budżetu państwa od 

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach 

umowy Nr NGP-III.033.7.9.2018

Na realizację 

przedmiotowego 

działania, zostaną 

przeznaczone środki 

finansowe w łącznej 

wysokości:

- 62 603,31 zł brutto, 

w tym: 

- środki finansowe z 

rezerwy celowej 

budżetu państwa - 50 

000,00 zł brutto;

- środki finansowe 

Szpitala na pokrycie 

wkładu własnego -                       

12 603,31 zł brutto

Środki finansowe z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

pochodzące z rezerwy 

celowej budżetu państwa 

od Wojewody 

Świętokrzyskiego

2018-10-16 do 2018-12-

31

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie zadania: „Doposażenie Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 

„Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju”

Poprawa warunków hotelowych na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. 

dr Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju. Wymienione zostało wyposażenie sal chorych, które zostało zakupione przed 2000 rokiem. W ramach 

działania zakupiono nowe elementy wyposażenia, takich jak: łóżka szpitalne, szafki nocne, szafy, krzesła i stoliki.  
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Uzdrowisko Busko 

– Zdrój Spółka 

Akcyjna

Opracowanie innowacyjnej technologii 

oczyszczania wód pokąpielowych w 

Uzdrowisku Busko -Zdrój

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

5 000 000,00
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

2018-04-01 do 2020-12-

30

Przedmiotem projektu jest opracowanie stanowiska pilotażowego mającego wdrożyć w warunkach rzeczywistych technologie 

oczyszczania wód pokąpielowych, traktowanych obecnie jako ścieki przemysłowe do stanu pozwalającego na ich ponowne 

wykorzystanie do działalności uzdrowiska.

Efektem będzie pracująca, innowacyjna instalacja kompleksowego oczyszczania i odzyskiwania wód leczniczych w skali pilotażowej. Realizacja 

projektu przyczyni się do opracowania i implementacji zintegrowanej technologii oczyszczania mającej na celu zminimalizowanie ilości odpadów oraz 

odzysku znacznych ilości wód solankowych, a także redukcję emisji odorów (związków siarki) oraz poprawę stanu środowiska.
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Departament 

Ochrony Zdrowia 

Realizacja zadań w ramach Krajowego 

Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 

i Zwalczania AIDS w 2018 roku

Nie dotyczy

W ramach inicjatyw 

podejmowanych w 

kontekście wykonania 

zadań Krajowego 

Programu 

Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i 

Zwalczania AIDS, w 

2018 roku Samorząd 

Województwa 

zaangażował kwotę 15 

000,00 złotych. 

Ponadto, 

podejmowano szereg 

działań, które swoim 

zakresem 

merytorycznym 

wpisywały się w 

założenia Krajowego 

Programu, jednak nie 

wymagały 

zaangażowania 

środków finansowych.

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Realizacja zadań z 

zakresu Krajowego 

Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i 

Zwalczania AIDS 

odbywała się w przeciągu 

całego 2018 roku. 

Realizacja przez Samorząd zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV                                  i 

Zwalczania AIDS ma na celu między innymi ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV wśród mieszkańców 

województwa, poprawę jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin                   i bliskich, poprzez 

działania na rzecz: 

- profilaktyki zakażeń HIV i zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki 

HIV/AIDS;

- poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;

- zapewnienia szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia antyretrowirusowego (ARV);

- poprawy jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na 

zakażenie HIV;

- ograniczenia zakażeń HIV wśród dzieci.

Trwałymi efektami zrealizowanych działań jest między innymi:

- poszerzenie wiedzy mieszkańców województwa z zakresu zakażeń HIV i konsekwencji dla potomstwa, kształtowania odpowiednich postaw i 

zachowań, 

- zwiększenie świadomości ludzi młodych w zakresie bezpiecznych zachowań seksualnych w kontekście infekcji przenoszonych drogą płciową, 

- dostarczenie wiedzy o działalności Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego zlokalizowanego na terenie województwa, możliwości wykonania 

bezpłatnych, anonimowych badań w kierunku HIV, możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, 

- podniesienie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, ryzykownych zachowaniach seksualnych, 

- zwiększenie wiedzy osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych na temat ryzyka narażania się na zakażenie HIV (np. poprzez tatuaże, 

kolczykowanie, liczne zachowania seksualne).

62

Departament 

Ochrony 

Zdrowia/Wojewódz

ki Szpital 

Zespolony w 

Kielcach

Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach w 

zakresie neonatologii, pediatrii i innych 

oddziałów zajmujących się leczeniem 

dzieci, a także współpracujących z nimi 

pracowni diagnostycznych

PO IiŚ 2014-2020 Oś piorytetowa 9 

Wzmocnienie strategicznejinfrastruktury 

ochrony zdrowia, Działanie 9.2 

Infrastruktura ponadregionalnych 

podmiotów leczniczych

8 488 017,90

UE - 7 013 810,87 zł

budżet jst. -                    1 

050 184,38 zł

środki własne -                

424 022,65 zł

2017 - 2019
Zwiększenie efektywności działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz wzrost jakości opieki nad dziećmi 

poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, a także aktualizacja i rozbudowa systemu PASC.

Zrealizowanym efektem/rezultatem  projektu jest zwiększenie efektywności działania WSZ oraz wzrost jakości opieki nad dziećmi poprzez zakup 

nowoczesnego sprzętu medycznego. efektem projektu jest m.in.: skrócenie czasu oczekiwania chorego na wizytę, konsultację oraz postawienie 

szybkiej diagnozy, obniżenie poziomu śmiertelności niemowląt, poprawa kondycji zdrowotnej dzieci, dostosowanie obecnej infrastruktury do potrzeb i 

standardów obowiązujących w UE, rozwój nowych technologii medycznych i nowoczesnych  metod diagnostycznych w oparciu o zakupiony sprzęt, 

wzrost zadowolenia pacjentów.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Zakup ambulansu typu „b” z 

wyposażeniem na potrzeby 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach

Nie dotyczy 343 900,62

budżet Województwa 

Świętokrzyskiego: 270 

000,00 zł

- środki własne:                         

73 900,62 zł 

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania był zakup karetki, co miało znaczący wpływ na zmniejszenie kolejki oczekujących na transport i zapewni 

bezpieczny transport pacjentów oraz ograniczyło terytorialną dysproporcję w zakresie specjalistycznych środków transportu.

Efektem zadania jest skrócenie kolejki oczekujących na bezpieczny transport oraz zmniejszenie kosztów transportu ponoszonych z tego tytułu przez 

szpital. realizacja zadania przyczyniła się także do odnowienia szpitalnej bazy transportu sanitarnego.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby 

apteki leków cytostatycznych 

znajdujących się w Pawilonie G 

„Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii”

Nie dotyczy 886 720,60

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego: 673 

846,90 zł

- środki własne:                 

212 873,70 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania było wypełnienie normy prawnej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2020 roku. W sprawie 

podstawowych warunków prowadzenia apteki, tj. Konieczność wytwarzania leków cytostatycznych na miejscu oraz 

uniezależnienie szpitala od dostaw leków cytostatycznych.

Efektem zadania jest uniezależnienie szpitala od dostaw leków cytostatycznych i wypełnienie normy prawnej Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2020 

roku. W sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, tj. konieczność wytwarzania leków cytostatycznych na miejscu.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Utworzenie Centrum Urazowego dla 

Dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Kielcach

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020
12 871 359,13

UE: 8 500 000,00 zł

- Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego:                      

3 399 998,96  zł

- środki własne:                          

971 360,17 zł

Projekt w trakcie 

realizacji. Zgodnie z 

wnioskiem o 

dofinansowanie, 

podpisaną umową z 

Ministerstwem Zdrowia 

oraz Województwem 

Świętokrzyskim 

przewidziany termin 

realizacji w latach 2016 – 

2019.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu 

opieki zdrowotnej. Celem głównym projektu jest wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez 

zapewnienie bezpiecznego dostępu do Centrum Urazowego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności, jakości oraz 

efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalu. Celem projektu jest poprawa zdrowia społeczeństwa co 

prowadzi do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy i ukierunkowanie na zapewnienie równego dostępu do 

szybkiej pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych oraz wsparcie służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych lub poważnych awarii, a także zapewnienie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia świadczeń 

zdrowotnych.

Efektem realizacji inwestycji jest wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony 

zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej. Efektem realizacji jest poprawa zdrowia społeczeństwa, co prowadzi do wzrostu 

liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy. Efektem będzie również zapewnienie równego dostępu do szybkiej pomocy medycznej w 

zdarzeniach nagłych oraz wsparcie służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pomiędzy zdarzeniem a 

rozpoczęciem specjalistycznego leczenia szpitalnego. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego 

przede wszystkim poprzez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego, zmniejszając tym samym wskaźnik liczby ludności 

przypadających statystycznie na 1 SOR oraz zapewni zabezpieczenie 1 mln populacji  zamieszkujących obszar pozwalający na dotarcie z miejsca 

zdarzenia w czasie do 1,5 godz.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Zakup 2 szt. Aparatów EKG z 

odprowadzeniami oraz 1 kpl. 

Defibrylatora dla potrzeb szpitalnego 

oddziału ratunkowego w wojewódzkim 

szpitalu zespolonym w Kielcach

Nie dotyczy 37 064,32

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego:                 

36 934,59 zł

- środki własne: 129,73 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania był zakup 2 szt. Aparatów EKG z odprowadzeniami do celów wykrywania chorób serca oraz 1 kpl. 

Defibrylatora dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego, zapewniającego wsparcie w ratowaniu poszkodowanych z 

podejrzeniem zatrzymania krążenia. 

Efektem zadania jest optymalne zabezpieczenie pacjentów z obszaru powstającego Centrum Urazowego i istniejącego SOR dla zachowania zasady 

tzw. „złotej godziny”, tj. Nieprzekroczenia 60 min. Pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia szpitalnego. Rezultatem zadania 

jest także zwiększenie dostępu do badań wykrywalności chorób serca.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Kształcenie ustawiczne z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego - 2018
Nie dotyczy 72 640,00

Budżet Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego:                   

58 112,00 zł

- środki własne:                        

14 528,00 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 
Celem zadania było wsparcie kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych oraz lekarzy.

Zrealizowanym efektem zadania jest nabycie wiedzy i kompetencji przez pracowników objętych wsparciem kształcenia ustawicznego w 

zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Doposażenie Kliniki Kardiologii i 

Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Nie dotyczy 999 730,08

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego: 849 

426,04 zł

- środki własne: 150 

304,04 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania było zapewnienie dostępności i ciągłości świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom                          i 

utrzymanie standardów leczenia poprzez odnowienie infrastruktury sprzętowej  oddziałów klinicznych.

Efektem zadania jest odnowienie infrastruktury sprzętowej i wyposażenia i Kliniki Kardiologii i Elektroterapii, co pozwoliło zapewnić i utrzymać 

dostępność świadczeń medycznych.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Kielcach 

Nie dotyczy 241 206,86

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego: 205 

025,82 zł

- środki własne:                    

36 181,04 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania było zapewnienie dostępności i ciągłości świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom                       i 

utrzymanie standardów leczenia poprzez zakup infrastruktury sprzętowej, której dotychczas szpital nie posiadał.

Efektem zadania jest wyposażenie szpitala w sprzęt, dzięki któremu mogą być wykonywane zabiegi, które do tej pory nie mogły być wykonywane z 

uwagi na brak specjalistycznego sprzętu. Szpital może objąć opieką (udzielić pomocy) większą ilość pacjentów.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Doposażenie na potrzeby Oddziałów 

Klinicznych Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Nie dotyczy 463 511,33

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego: 355 

394,62 zł

- środki własne:                  

108 116,71 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania było zapewnienie dostępności i ciągłości świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom                    i 

utrzymanie standardów leczenia poprzez odnowienie i uzupełnienie infrastruktury sprzętowej  oddziałów klinicznych.

Efektem zadania jest odnowienie i uzupełnienie infrastruktury sprzętowej oddziałów klinicznych, co pozwoli zapewnić                            i utrzymać 

dostępność świadczeń medycznych.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Realizacja przez Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach programu 

dostosowawczego 

Nie dotyczy 1 343 350,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego: 760 

000,00 zł

- środki własne:                    

583 350,00 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania było przystosowanie pomieszczeń wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach do wymogów określonych 

wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Efektem zadania jest spełnienie wymogów określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku                      o działalności 

leczniczej, wymaganych postanowieniem właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru 

dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kielcach

Nie dotyczy 6 480,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego:                        

6 457,32 zł

- środki własne: 22,68 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 
Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Efektem zadania jest zakup pulsoksymetru, służącego do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi, wykorzystujące pomiar pochłaniania przez tkanki 

promieniowania o dwóch różnych długościach fal metodą pulsoksymetrii.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Rozbudowa i doposażenie na potrzeby 

Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

10 242 462,22

UE - 8 701 910,89 zł

-Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego -                      

1 300 000,00 zł

-środki własne -                   

240 551,33 zł

Projekt w realizacji. 

Zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie oraz 

podpisaną umową z 

Województwem 

Świętokrzyskim 

przewidziany termin 

realizacji w latach 2017 – 

2019

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń 

medycznych prowadzące do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo.

Przewidywanym efektem realizacji inwestycji będzie zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych prowadzących do wzrostu 

liczby osób aktywnych zawodowo oraz do poprawy zdrowia społeczeństwa. Rezultatem projektu będzie także zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury służącej leczeniu kardiologicznych jednostek chorobowych o istotnym znaczeniu dla regionu.
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Poprawa standardów funkcjonowania 

szkoły rodzenia przy Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Nie dotyczy 13 268,01

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego:                          

11 277,80 zł

- środki własne:                    

1 990,21 zł

Zadanie zrealizowane w 

2018 roku 

Celem zadania był zakup wyposażenia potrzebnego do prezentacji przebiegu porodu oraz sposobu pielęgnacji i kąpieli 

noworodków dla przyszłych rodziców w ramach szkoły rodzenia.

Efektem zadania jest zapewnienie możliwości nabycia doświadczenia przyszłych rodziców/opiekunów związanego ze sposobem pielęgnacji i kąpieli, a 

także stymulowania porodu w ramach funkcjonującej w strukturach szpitala szkoły rodzenia. 
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Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

Odtworzenie istniejącej infrastruktury 

Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w 

Kielcach

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, Oś Priorytetowa IX, Działanie 

9.2 Infrastruktura ponadregionalnych 

podmiotów leczniczych 

4 434 782,97

UE: 3 613 635,94 zł

- budżet Województwa 

Świętokrzyskiego: 550 

000,00 zł

- środki własne:                   

271 147,03 zł

Projekt zrealizowany w 

latach 2016 - 2018

Celem projektu było wzmocnienie strategicznej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, która będzie tworzyła 

warunki dla zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej pacjentom, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia 

nierówności w zakresie stanu zdrowia. 

Efektem/rezultatem  projektu jest zapewnienie pacjentowi kardiologicznemu wysokiej jakości usług medycznych, opartych na nowoczesnej bazie 

sprzętowej, zwiększenie szans ratowania pacjenta w przypadkach ciężkich oraz poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej 

dostępność specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Zakup aparatury medycznej  dla 

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznym im. św.  Rafała 

w Czerwonej Górze

Nie dotyczy 217 079,00

    183 158,00 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,                  

33 921,00 zł środki własne 

Szpitala

    31 października 2018 

roku

Doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oddziałów jak również 

poprawiający komfort świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów. W ranach zadania zakupiono: aparat 

do ciągłej terapii nerkozastępczej 

i laser holmowy do litotrypsji.

Zakup aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej pozwala na prowadzenie leczenia nerkozastepczego u dwóch pacjentów jednocześnie bez 

konieczności odsyłania jednego z nich do innej jednostki. Ponadto zakup dodatkowego aparatu nowej generacji zwiększył  bezpieczeństwo pacjentów.

Laser holmowy do litotrypsji pozwala na wykonywanie rocznie około 350-380 zabiegów tego typu. Obecnie litotrypsja jest jedyną formą leczenia 

bardzo dokuczliwej oraz niebezpiecznej kamicy moczowodowej. Zakup umożliwił wymianę lasera zakupionego w 2013 roku, który z uwagi na liczbę 

wykonywanych zabiegów był już mocno wyeksploatowany. 
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Zakup aparatu RTG  dla Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznym im. Św.  Rafała 

w Czerwonej Górze

Nie dotyczy 862 407,00

720 000,00 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego, 142 

407,00 zł środki własne 

Szpitala

17 grudnia 2018 roku
Zakup aparatu RTG umożliwił wymianę wyeksploatowanego aparatu RTG na nowoczesny sprzęt umożliwiający rozszerzenie 

zakresu badań.  

Rozszerzono zakres wykonywanych badań, polepszono jakość wykonywanych zdjęć wykorzystywanych w diagnostyce chorób płuc które są jedną z 

najczęstrzych przyczyn zgonów w województwie świętokrzyskim  
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Zakup sprzętu komputerowego celem 

podniesienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych w kontekście 

RODO jak również  niezbędnego do 

realizacji zadań związanych z 

wdrożeniem elektrycznej dokumentacji 

medycznej

Nie dotyczy 181 794,00

    145 000,00 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,                        

36 794,00 zł środki własne 

Szpitala

10 grudnia 2018 roku
Unowocześnienie bazy sprzętowej, usprawnienie pracy personelu, wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, 

poprawa bezpieczeństwa przechowywanych danych. W ramach przedsięwzięcia zakupiono 50 zestawów komputerowych.

Nowe stacje komputerowe wyposażone są w najnowsze systemy operacyjne oraz nowe technologie informatyczne, które usprawniają wdrożenie 

elektronicznej dokumentacji medycznej. Stanowiska komputerowe wyposażone są aktualnie w najnowsze podzespoły bazowe co wpływa na poprawę 

wydajności pracy personelu, przyspiesza dostęp do informacji medycznej o pacjentach jak również obniża koszty związane z eksploatacja sprzętu. 

Znacznie usprawniają prace personelu medycznego dając  możliwość wglądu w pełna dokumentację medyczną pacjenta z poziomu oddziału, pracowni 

czy poradni lekarze mają możliwość zlecania badań do pracowni diagnostycznych, ordynowania leków czy przeglądania danych o pacjencie o jego 

stanie zdrowia, co pozwala na koordynację procesu leczenia. 
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Doposażenie Klinik i Oddziałów 

Torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka 

płuca na lata 2018-2019

Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych na lata 2016-2024
1 106 820,77

    830 679,47 zł kwota 

dofinansowania z 

Ministerstwa Zdrowia, 199 

936,43 zł kwota 

dofinansowania   z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,           

76 204,87 zł środki własne 

Szpitala

17 grudnia 2018 roku

Cel główny Programu: dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na 

choroby nowotworowe mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce. 

Cele szczegółowe: 

- poprawa wskaźnika wykrywalności nowotworów mających największy udział w strukturze zachorowań na nowotwory,

- poprawa wskaźnika przeżywalności chorych na choroby nowotworowe mające największy udział w strukturze zgonów na 

nowotwory,

- poprawa dostępności i likwidacja różnic w dostępie do sprzętu/aparatury medycznej służącej do diagnostyki i wykrywania 

nowotworów.

W ramach programu zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny:

lampa operacyjna -  1, zestaw narzędzi do otwartej torakochirurgii – 1,  bronchofiberoskop sztywny zestaw - 2, videobronchofiberoskop 

zestaw(videobronchofiberoskop intubacyjny) – 1, aparat RTG przyłóżkowy - 1, elektroniczny system drenażowy – 5, aparat do znieczuleń do operacji 

torakochirurgicznych – 1, szfa do suszenia i przechowywania endoskopów – 1, zestaw do koagulacji argonowej – 1. 

Zakup aparatury i sprzętu medycznego pozwolił na zachowanie ciągłości wykonywania zabiegów oraz badań, uzupełnienie braków sprzętowych, a 

także modernizację i unowocześnienie bazy sprzętowej służącej do diagnostyki raka płuc.  
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Zakup samochodu osobowo-dostawczego 

dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznym im. Św.  Rafała w 

Czerwonej Górze

Nie dotyczy Nie dotyczy

130 000,00 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,                  

42 250,00 zł środki własne 

Szpitala

17 grudnia 2018 roku
W ramach przedsięwzięcia zakupiono samochód osobowo-dostawczy, który będzie wykorzystywany do celów 

zaopatrzeniowych Szpitala, jak również do transportu materiałów do badań oraz sprzętu medycznego.

Objęcie kompleksową opieką pacjentów Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej, przyspieszenie i usprawnienie dostarczania pacjentom aparatury 

medycznej, usprawnienie realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego. 
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Zakup aparatury medycznej  dla 

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznym im. Św.  Rafała 

w Czerwonej Górze

Nie dotyczy 122 763,60

104 349,06 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,                    

18 414,54 zł środki własne 

Szpitala

10 grudnia 2018 roku

Poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych, zwiększenie dostępności do świadczeń. 

W ranach zadania zakupiono: aparat do krioterapii – 2,  Ureterorenoskopy – 2 półsztywne i 1 giętki.

Zakup aparatów do kriostymulacji pozwolił na wymianę 2 sztuk aparatów  z 2011 roku do których dostęp do części zamiennych był znacznie 

ograniczony.

Zakup ureterorenoskopów podyktowany był koniecznością uzupełnienia sprzętu wynikającą z rosnących potrzeb na usługi z tego zakresu. Dodatkowo 

użycie ureterorenoskopów giętkich umożliwia usunięcie kamieni nerkowych niedostępnych do tej pory przy użyciu ureterorenoskopów sztywnych. 

Metoda ta jest dostępna tylko w wybranych ośrodkach urologicznych w Polsce. Dzięki zakupowi tego rodzaju sprzętu Oddział Urologii może 

zapewnić kompleksowe leczenie kamicy moczowej.

Zakup ww. aparatury pozwolił na zachowanie ciągłości wykonywania zabiegów, uzupełnienie bazy sprzętowej a także modernizację bazy sprzętowej. 

82

Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Dofinansowanie nie więcej niż 50 % 

kosztów kształcenia i podnoszenia 

kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Św.  Rafała 

w Czerwonej Górze

Nie dotyczy 31 564,00

    8 842,00 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,                     

22 722,00 zł środki własne 

Szpitala

17 grudnia 2018 roku
Podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Poszerzenie wiedzy i rozszerzenie kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, podniesienie profesjonalizmu, jakości, 

ilości oraz efektywności wykonywanych procedur, zwiększenie dostępności do wykonywanych procedur i podniesienie jakości wykonywanych usług a 

także zwiększenie konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów, zwiększenie liczby pielęgniarek przeszkolonych w zakresie przetaczania krwi 

co zwiększ bezpieczeństwo pacjentów. 
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Dostosowanie długości dojść 

ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie 

przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej 

poprzez obudowanie klatki schodowej i 

zamknięcie ich drzwiami w segmencie E 

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św.  Rafała w 

Czerwonej Górze

Nie dotyczy 513 130,51

373 919,60 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego, 139 

210,91 zł środki własne 

Szpitala

    23 listopada 2018 roku
Realizacja przedmiotowego zadania wynikała z konieczności wykonania zaleceń Komendanta   Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Kielcach wydanych decyzją MZ.559.10.A.2003 z dnia 27.11.2003 roku. 

Wykonane prace poprawiły bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Szpitala, zarówno pracowników jak i pacjentów hospitalizowanych w 

placówce. W przypadku wybuchu pożaru powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku jest ograniczona, osoby przebywające w tym 

czasie w budynku mogą bezpiecznie go opuścić, przejść do innej strefy pożarowej bądź do obudowanej klatki schodowej, wyposażonej w urządzenia 

zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, zamykanej drzwiami, bądź zostać uratowane w inny sposób. Wpływa to również na 

bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Wymiana dźwigów osobowych oraz 

montaż platformy łóżkowej w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych

Realizowany ze Środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

w dyspozycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego

752 283,99

360 000,00  zł kwota 

dofinansowania z PFRON 

325 707,97 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,              

66 576,02 zł środki własne 

Szpitala

Do 14 grudnia 2018 roku
Dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniających   bezpieczeństwo komunikacyjne i 

likwidacje występujących barier. 

Inwestycja pozwoliła na stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym  samodzielne korzystanie                             z komunikacji 

pionowej. Poprawiła bezpieczeństwo osób korzystających z dźwigów osobowych. Realizacja inwestycji pozwala na bezproblemowe dotarcie do 

wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala m.in. do Dyrekcji czy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. 

85

Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Wyposażenie/doposażenie w centrale 

monitorujące i monitory kardiologiczne 

oddziałów chorób wewnętrznych w roku 

2018

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób 

Układu Sercowo-Naczyniowego 

POLKARD na lata 2017- 2020

162 060,00

119 560,32 zł kwota 

dofinansowania z 

Ministerstwa Zdrowia 35 

700,00 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego,               

6 799,68 zł środki własne 

Szpitala

    Do 17 grudnia 2018 

roku

Celem głównym Programu jest redukcja umieralności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce.

Do celów szczegółowych należą: 

1.Doposażenie i wyposażenie w sprzęt medyczny podmiotów leczniczych zajmujących się diagnostyką                     i 

leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego.

2.Prowadzenie ogólnopolskiej prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego.

3.Realizacja badań przesiewowych w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej u osób powyżej 65 roku życia, u których 

stwierdzono co najmniej 3 czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

4.Zapewnienie zdalnych konsultacji sytuacji klinicznych pacjentów z ostrym udarem mózgu do leczenia inwazyjnego w 

oddziałach udarowych.

5.Zmniejszenie częstości hospitalizacji chorych z niewydolnością serca, zwiększenie dostępu do diagnostyki i leczenia 

ambulatoryjnego poprzez wprowadzenie Oddziałów Dziennych Niewydolności Serca.

6.Ocena jakości i skuteczności leczenia poprzez tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych.

Monitory kardiologiczne wraz z centralą monitorującą to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do ciągłego pomiaru istotnych parametrów 

życiowych. Stanowią podstawowe wyposażenie większości oddziałów szpitalnych. Dokładne i precyzyjne pomiary parametrów życiowych, możliwe 

dzięki wykorzystaniu tego rodzaju sprzętu, są istotne podczas podejmowanych decyzji kardiologicznych. Zakup aparatury medycznej zapewnił dostęp 

do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu  serca i naczyń. Doposażenie Oddziału 

Chorób Wewnętrznych w wysokiej klasy sprzęt monitorujący znacznie ułatwił prowadzenie diagnostyki i pozwolił na bieżące monitorowanie 

wdrożonego leczenia.
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Wczesna diagnostyka gruźlicy u 

mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego z grup szczególnego 

ryzyka

Regionalny Program   Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

2 712 371,60

2 439 571,60 zł kwota 

dofinansowania  

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 272 800,00 zł 

środki własne Szpitala

2017-2020 Zmniejszenie zapadalności na gruźlicę w populacji województwa świętokrzyskiego.

Zwiększenie wykrywalności gruźlicy wśród osób z grup ryzyka. Spadek zapadalności na gruźlicę w województwie świętokrzyskim do poziomu 

poniżej 20/100 tys. rocznie.
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Dostosowanie pomieszczeń po dawnej 

kuchni do potrzeb przychodni 

przyszpitalnej  

w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Św.  Rafała w 

Czerwonej Górze

Nie dotyczy

212 815,69 zł na rok 

2018 i 1 300 000,00 zł 

na rok 2019

180 430,95 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego, 32 

384,74 zł środki własne 

Szpitala

Do 21 grudnia 2018 roku 

i 16 sierpnia 2019 roku 

Głównym celem jest zwiększenie powierzchni na której będzie funkcjonować przychodnia przyszpitalna, zapewnienie 

przyjmowania pacjentów jednoczasowo we wszystkich poradniach stworzenie pacjentom komfortowych warunków 

oczekiwania na wizytę u specjalisty, poprawa funkcjonowania obecnych poradni poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną oraz  przeniesienie poradni domowego leczenia tlenem, która obecnie przyjmuje pacjentów w gabinecie lekarza 

zakładowego. 

W 2018 roku rozpoczęto prace adaptacyjne w pomieszczeniach po dawnej kuchni. Planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2019 roku. W 2018 

roku zakupiono sprzęt niezbędny do funkcjonowania poradni w nowej lokalizacji: negatoskopy cyfrowe, inhalatory, aparat EKG, spirometr, wózek 

leżący do przewożenia chorych, stoły zabiegowe, defibrylator, lampy bakteriobójcze przepływowe. Przeniesienie pomieszczeń do nowej lokalizacji 

pozwoli na zwiększenie komfortu świadczonych usług zdrowotnych.
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Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Zakup aparatury medycznej  dla 

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznym im. Św.  Rafała 

w Czerwonej Górze

Nie dotyczy 941 141,20

799 970,02 zł kwota 

dofinansowania  z budżetu 

Województwa 

Świętokrzyskiego, 141 

171,18 zł środki własne 

Szpitala

Do 19  października 2018 

roku

Zakup aparatury medycznej jako uzupełnienie sprzętu wynikające z rosnących potrzeb na usługi medyczne, umożliwiającej 

rozszerzenia zakresu wykonywanych badań, poprawiającej komfort pracy personelu jak i poprawę bezpieczeństwa pacjenta, 

niezbędnej do realizacji programu lekowego. 

Zakupiony sprzęt pozwolił na wdrożenie 20 pacjentów do leczenia respiratorem w warunkach domowych, na rozszerzenie zakresu badań usg jamy 

brzusznej u mężczyzn o badanie usg prostaty, około 160 badań pomiaru tlenku azotu, jak również wykonanie około 350 torakochirurgicznych 

zabiegów operacyjnych.  
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Świętokrzyski program antyalkoholowy w 

środowisku pracy
Nie dotyczy 25 770,00

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego

2013 - nadal
Celem  programu jest ograniczanie szkodliwych następstw nadużywania alkoholu wśród pracowników zakładów pracy w 

województwie świętokrzyskim.

Efekty dla pracodawców to m.in.:

• Poprawa wizerunku firmy w opinii pracowników i instytucji lokalnych

• Zwiększenie efektywności pracy 

• Poprawa poziomu bezpieczeństwa 

Efekty dla pracowników:

• Zmniejszenie urazowości i wypadkowości

• Zmniejszenie w znaczący sposób ryzyka utraty pracy

• Wyraźna poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny

Efekty dla środowiska:

• Zmniejszenie patologii społecznej

• Zmniejszenie liczby wypadków, a w konsekwencji niepełnosprawności

• Poprawa stosunków międzyludzkich w miejscu pracy.

W 2018 roku przeprowadzono 18 warsztatów edukacyjnych dla 295 beneficjentów, z edukacji na terenie WOMP skorzystało 855 osób. Od początku 

realizacji programu przeprowadzono 167 warsztatów w 9 jednostkach dla 3 113 beneficjentów oraz 15 026 edukacji. Ewaluacja prowadzona wśród 

pracodawców wskazuje, ze program spełnia ich oczekiwania.

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Program ochrony głosu Nie dotyczy 70 758,00

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego

2004- nadal Ochrona narządu głosu populacji pracowników pracujących przed chorobami związanymi z nadmiernym wysiłkiem głosowym.

Oczekiwane efekty programu to świadoma ochrona narządu głosu przez nauczycieli narażonych na nadmierny wysiłek głosowy, zmniejszenie o 75% 

populacji nauczycieli ze schorzeniami narządu głosu, zmniejszenie o 50% liczby nowych przypadków choroby zawodowej narządu głosu   w 

województwie świętokrzyskim oraz powstanie sieci szkół promujących ochronę narządu głosu u nauczycieli na terenie województwa 

świętokrzyskiego.

W 2018 roku programem objęto 303 nauczycieli, którzy skorzystali ze świadczeń w ramach programu. W całym okresie realizacji programem objęto 

351 jednostek z terenu województwa świętokrzyskiego, 3 766 osób skorzystało ze świadczeń proponowanych w ramach programu. Organizatorzy 

obserwują zgłaszanie się nauczycieli ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego, co potwierdza powstanie sieci szkół promujących 

ochronę narządu głosu u nauczycieli na terenie województwa świętokrzyskiego i zwiększenie świadomości nt. ochrony narządu głosu. 

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Program profilaktyki jaskry Nie dotyczy 111 331,00

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego

2003 - nadal Wczesne wykrywanie jaskry wśród pacjentów zgłaszających się do WOMP w Kielcach.

Oczekiwane efekty programu to wczesne wdrożenie leczenia u osób z wykrytą  jaskrą oraz świadome zgłaszanie się pacjentów do lekarza okulisty. 

W 2018 roku programem objęto 4 500 pacjentów, spośród których problem jaskry podejrzewano lub rozpoznano u 48 osób. Od początku realizacji 

programem objęto 76 043 pacjentów, spośród których problem jaskry podejrzewano lub rozpoznano u 614 osób. Pacjenci skorzystali z edukacji 

dotyczącej dalszego postepowania diagnostycznego i konsekwencji choroby. Działania te stanowią realizację celów programu.

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Program promocji zdrowia psychicznego 

w miejscu pracy
Nie dotyczy 1 000,00

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego

2013 - nadal
Celem  programu jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu w środowisku pracy poprzez wyposażenie pracowników w 

wiedzę i umiejętności z zakresu metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Oczekiwane efekty programu to poprawa komunikacji interpersonalnej w zakładzie pracy, ograniczenie liczby pracowników narażonych na sytuacje 

stresowe, poprawa samooceny i poczucia własnej wartości wśród pracowników, poprawa jakości wykonywanej pracy, nabycie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów w pracy i w relacjach pozazawodowych oraz poprawa relacji na szczeblu kierownik- pracownik.

W 2018 roku przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne dla 63 beneficjentów.  Od początku realizacji programu przeprowadzono 17 warsztatów w 9 

jednostkach dla 286 beneficjentów. Ewaluacja prowadzona wśród uczestników programu wskazuje, ze po zrealizowaniu warsztatów lepiej oceniają 

relacja między pracownikami (przed – 55%, po – 75%) oraz są w stanie lepiej radzić sobie z sytuacjami stresowymi w pracy (przed – 55%, po 78%).

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Program profilaktyki chorób układu 

oddechowego dla pracowników 

zawodowo narażonych na działanie pyłu 

zwłókniającego

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020, Europejski Fundusz Społeczny

2 234 314,99

Środki wspólnotowe oraz 

krajowe środki publiczne, 

w tym: budżet państwa, 

budżet jednostek 

samorządu terytorialnego, 

inne krajowe środki 

publiczne, oraz środki 

prywatne

2018-2020

Ochrona zdrowia populacji osób pracujących w narażeniu na pył zwłókniający na terenie województwa świętokrzyskiego 

poprzez przeprowadzenie do 2020 roku kompleksowej interwencji o charakterze edukacyjno-zdrowotnym w środowisku 

pracy.

Oczekiwane efekty projektu to poprawa świadomości pracodawców i pracowników na temat konsekwencji narażenia na pył o działaniu zwłókniającym 

oraz organizacji bezpiecznego środowiska pracy, zmniejszenie liczby nowych przypadków stwierdzanych pylic na terenie województwa 

świętokrzyskiego w dłuższej perspektywie czasowej, świadome stosowanie optymalnych środków ochrony indywidualnej przez pracowników 

narażonych na pył o działaniu zwłókniającym, poprawa jakości świadczeń profilaktycznych związanych z wczesną diagnostyką pylic u pracowników z 

terenu województwa świętokrzyskiego, poprawa warunków pracy poprzez zmiany organizacyjne przeprowadzone na terenie  zakładu pracy oraz 

weryfikację ochron osobistych, objęcie kompleksowymi badaniami osób z grupy ryzyka, poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Zakładowy program ochrony słuchu II 

edycja
Nie dotyczy 4 832,00

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego

Środki własne zakładu 

pracy

2007 - nadal Ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu w miejscu pracy

Oczekiwane efekty programu to świadome stosowanie optymalnych ochron słuchu przez pracowników narażonych na hałas, konsekwentne 

przestrzeganie przez pracodawców i pracowników obowiązujących przepisów dotyczących bezpiecznych warunków pracy, zmniejszenie wielkości 

populacji narażonej na hałas, zmniejszenie liczby pracowników z rozpoznanym pohałasowym uszkodzeniem słuchu, zmniejszenie liczby nowych 

przypadków choroby zawodowej narządu słuchu w województwie świętokrzyskim. 

W 2018 roku programem objęto 161 pracowników z 4 zakładów pracy oraz przeprowadzono 66 edukacji. Od początku realizacji programem objęto 1 

110 pracowników w trakcie 74 warsztatów, oraz 1 349 edukacji indywidualnych. Z ankiet prowadzonych przez organizatorów wynika, że zarówno 

według pracodawców jak i pracowników program przyczynia się do poprawy warunków pracy w zakładach oraz podniesienia świadomości 

pracowników nt. stosowania ochron słuchu i przestrzegania przepisów bhp. Liczba przypadków zawodowego ubytku słuchu utrzymuje się na niskim 

poziomie.

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Program „Zdrowy styl życia szansą na 

zdrowie”
Nie dotyczy 119 155,00

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego

Środki własne zakładu 

pracy

2008 - nadal
Celem  programu jest propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych wśród populacji pracowników  z terenu 

województwa świętokrzyskiego.

Oczekiwane efekty programu to zwiększenie świadomości pracowników na temat szkodliwych następstw związanych ze złym stylem życia, 

inicjowanie przez pracowników działań prozdrowotnych w środowisku pracy, redukcja wagi ciała poprzez wprowadzenie zasad prawidłowego 

odżywiania i zwiększenia aktywności fizycznej, wytworzenie postaw prozdrowotnych                                    i nawyków sprzyjających zdrowiu.

W roku 2018 programem objęto 706 osób (warsztaty, edukacje), oraz współorganizowano 16 akcji profilaktyczno-edukacyjnych. W całym okresie  

realizacji programu przeprowadzono 117 akcji, a program realizowano w 21 zakładach.                         Z ankiet ewaluacyjnych zebranych przez 

organizatorów wynika, że po przeprowadzeniu warsztatów zwiększa się znacząco wiedza i świadomość pracowników nt. znaczenia roli badań 

profilaktycznych, kontroli masy ciała i pomiaru ciśnienia krwi. 

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Program Antynikotynowy „Miejsce pracy 

i nauki wolne od dymu tytoniowego”
Nie dotyczy 21 990,00

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego

Środki własne zakładu 

pracy

2002 - nadal
Celem  programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników/uczniów nt. zdrowotnych i ekonomicznych skutków 

palenia tytoniu.

Oczekiwane efekty programu to poprawa stanu zdrowia pracowników/uczniów, poprawa stanu zdrowia rodzin pracowników/uczniów poprzez 

eliminację biernego palenia w domach, zwiększenie wydajności pracy, poprawa sytuacji finansowej pracowników/uczniów w związku z 

wyeliminowaniem wydatków na zakup papierosów, eliminacja synergistycznego współdziałania czynników szkodliwych z dymem tytoniowym na 

terenie zakładu pracy/szkoły.

W roku 2018 zrealizowano 6 warsztatów dla 127 uczestników, a ze świadczeń oferowanych w ramach programu na terenie WOMP skorzystało 451 

osób. W latach 2003-2018 przeprowadzono 429 warsztatów w 89 jednostkach dla 10 591 beneficjentów, a ze świadczeń oferowanych w ramach 

programu na terenie WOMP skorzystało 9 174 pacjentów. Z ankiet ewaluacyjnych zebranych przez organizatorów wynika, że 62,5% podjęło decyzje 

o ograniczeniu lub rezygnacji z palenia tytoniu pod wpływem wiadomości zdobytych w trakcie uczestnictwa w programie.

Końcowa ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji programu.
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Wykonanie remontu ciągów 

komunikacyjnych , korytarza na I piętrze 

w budynku    

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Kielcach 

Nie dotyczy 193 708,15

 Województwo 

Świętokrzyskie – 147 

183,00  zł

Środki własne WOMP           

- 46 525,15 zł

22.11.2017 roku  – 

10.04.2018 roku

Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów  ppoż. oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

w zakresie wentylacji.

Dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej oraz 

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny   odpowiadać budynki                   w zakresie 

wentylacji. 
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Wykonanie remontu ciągów 

komunikacyjnych , korytarza na parterze i 

klatki schodowej

ewakuacyjnej w budynku 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Kielcach 

Nie dotyczy 381 499, 58 

Województwo 

Świętokrzyskie –  267 

505,67 zł Środki własne 

WOMP               -  113 

993,91zł

06.08.2018 roku  – 

20.11.2018 roku

Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów  ppoż. oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

w zakresie wentylacji.

Dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny   odpowiadać budynki w zakresie wentylacji. 
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Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny 

Pracy w Kielcach

Przebudowa łazienek  na parterze i I  

piętrze w budynku  Wojewódzkiego 

Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach 

Nie dotyczy 247 234,95

Województwo 

Świętokrzyskie –  154 

040,27 zł                                 

Środki własne WOMP -   

93 194,68 zł

06.08.2018 roku  

–20.11.2018 roku

Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków   

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie pomieszczeń  higienicznosanitarnych.          

Dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury   w sprawie warunków technicznych   jakim powinny   

odpowiadać budynki  dla pomieszczeń higienicznosanitarnych.  Na dwóch kondygnacjach w miejscu dwóch łazienek powstały cztery,  odrębnie dla 

pacjentów i personelu .
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 

potrzeb Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Inwestycje w ochronie 

zdrowia – zakup 

sprzętu 

rehabilitacyjnego dla 

potrzeb 

Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze 

– 78 292,01 zł 

 Inwestycje w ochronie 

zdrowia – zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla 

potrzeb Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze – 74 

377,40 zł - budżet 

Województwa 

Świętokrzyskiego

Inwestycje w ochronie 

zdrowia – zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla 

potrzeb Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze – od 

22.11.2018 do 

18.12.2018 roku – 

zgodnie z Umową Nr 

46/D/2018 o udzielenie 

dotacji zawartej w dniu 

22.11.2018 roku w 

Kielcach

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb ŚCR w Czarnieckiej Górze podyktowany koniecznością modernizacji 

(unowocześnienia) istniejącej bazy sprzętowej o znacznym stopniu zużycia technicznego                      i funkcjonalnego. Z 

uwagi na bardzo duże, stale wzrastające obłożenie zabiegami w zakresie fizykoterapii pacjentów stacjonarnych i 

ambulatoryjnych, wymiana sprzętu na nowoczesny przyczyni się do  polepszenia warunków świadczeń zdrowotnych 

(rehabilitacyjnych) oraz skrócenia czasu oczekiwania na w/w świadczenia w ŚCR w Czarnieckiej Górze. 

Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych.  
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 

potrzeb Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Wymiana cewki 

indukcyjnej w aparacie 

Salus – Talent w 

Świętokrzyskim 

Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze 

– 17 900,01 zł 

Ogółem: 96 192,02 zł 

Wymiana cewki 

indukcyjnej w aparacie 

Salus – Talent w 

Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze – 15 

000,00 zł – budżet 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wymiana cewki 

indukcyjnej w aparacie 

Salus – Talent w 

Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze – od 

30.04.2018  - 31.07.2018 

roku – zgodnie z Umową 

Nr 9/D/2018 o udzielenie 

dotacji zawartej w dniu 

30.04.2018 roku w 

Kielcach 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb ŚCR w Czarnieckiej Górze podyktowany koniecznością modernizacji 

(unowocześnienia) istniejącej bazy sprzętowej o znacznym stopniu zużycia technicznego                    i funkcjonalnego. Z uwagi 

na bardzo duże, stale wzrastające obłożenie zabiegami w zakresie fizykoterapii pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych, 

wymiana sprzętu na nowoczesny przyczyni się do  polepszenia warunków świadczeń zdrowotnych (rehabilitacyjnych) oraz 

skrócenia czasu oczekiwania na w/w świadczenia w ŚCR w Czarnieckiej Górze. 

Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych.  
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

Inwestycje w ochronie zdrowia – 

modernizacja stacji uzdatniania wody i 

studni głębinowej                      w 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze

143 243,97
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

od 14.11.2018 roku do 

21.12.2018 roku

Modernizacja stacji uzdatniania wody i studni głębinowej wpływa na obniżenie kosztów zaopatrzenia w energię cieplną, 

energię elektryczną poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i instalacji ujmowania                 i uzdatniania wody. 

Modernizacja niewątpliwie poprawiła parametry uzdatnianej wody (obniżenie ponadnormatywne związków żelaza i manganu) 

wykorzystywanej dla potrzeb bytowo – gospodarczych                                      i p. pożarowych obiektów ŚCR. 

1. Poprawa parametrów jakościowych ujmowanej i uzdatnianej wody dla potrzeb bytowo –   gospodarczych i p. pożarowych 

2. Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej

3. Zwiększenie stopnia niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę. 
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

Remont pokrycia dachowego na budynku 

krytej pływalni z zapleczem 

rehabilitacyjnym                     w 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze

142 983,80
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

od 29.06.2018 roku do 

31.10.2018 roku

Remont pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym niezbędne do realizacji przedsięwzięcie 

mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowania obiektu poprzez wyeliminowanie nieszczelności, zagłębień i 

pęknięć w strukturze pokrycia dachowego, w tym odtworzenia do stanu pierwotnego większości kominów wentylacyjnych. 

1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowania 

2. Warunków higieniczno – sanitarnyc.h 
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

Inwestycje w ochronie zdrowia – zakup 

odkurzacza basenowego
11 439,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

od 30.04.2018 roku do 

31.07.2018 roku 

Zakup odkurzacza basenowego niezbędny do bieżącej obsługi sanitarnej (czyszczenia podwodnego) powierzchni płaskiej 

(niecek basenowych) z zanieczyszczeń stałych. 
Poprawa warunków higieniczno – sanitarnych oraz jakości wody basenowej.

105

Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Wymiana jednego akceleratora oraz 

rozbudowa Kliniki Radioterapii 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach z zakupem dodatkowego 

akceleratora

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 
37 523 193,16

Środki Unii Europejskiej, 

Budżet Państwa, budżet 

jst. Środki własne

04.10.2016 roku – 

30.06.2019 roku

Rozbudowa i rozwinięcie dotychczasowej bazy sprzętowej radioterapii w oparciu o posiadaną wyspecjalizowaną kadrę w 

kontekście zwiększonej zachorowalności społeczeństwa w regionie świętokrzyskim i terenów ościennych. Zwiększenie 

dostępności do leczenia radioterapią i wprowadzenie dotychczas niedostępnych dla pacjentów technik napromieniania. –  

teleradioterapią.

Bezpośrednim materialnym efektem przeprowadzonego projektu będzie:

• 2 nowe akceleratory stanowiące wyposażenie ŚCO;

• rozbudowana Klinika Radioterapii;

• wyposażenie rozbudowanej części Kliniki Radioterapii.
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Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Wymiana jednego akceleratora oraz 

rozbudowa Kliniki Radioterapii 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach z zakupem dodatkowego 

akceleratora

Nie dotyczy 611 579,73
Budżet Województwa , 

Środki ŚCO
II-IV kwartał 2018 roku

Celem wykonania wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej dla sześciu pomieszczeń laboratoryjnych                   w Zakładzie 

Patologii Nowotworów poprawę jakości pracy personelu i dostosowanie do obowiązujących wymogów sanitarnych. 
Zainstalowana wentylacja i klimatyzacja poprawi komfort pracy oraz bezpieczeństwo osób wykonujących badania laboratoryjne. 
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Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Zakup i wymiana sprzętu/wyposażenia 

dla Działu Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach

Nie dotyczy 394 014,24
Budżet Województwa , 

Środki ŚCO
IV kwartał 2018 roku

Celem zakupu  i wymiany sprzętu medycznego jest poprawa diagnostyki i obserwacji funkcji życiowych pacjentów oraz 

miejscowe podawanie leków i preparatów leczniczych.
Zrealizowane zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i nadzoru nad pacjentami poddanych zabiegom szpitalnym.
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Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Inwestycje w ochronie zdrowia-zakup 

aparatu rtg-ramię C na potrzeby Bloku 

Operacyjnego

Nie dotyczy 384 870, 00 

Budżet Województwa, 

Środki ŚCO III kwartał 2018 roku Celem zakupu aparatu rtg – ramię C było diagnostyka pooperacyjna pacjentów poddanych zabiegom na bloku operacyjnym. Zrealizowane zadanie przyczyni się do właściwej diagnozy i  oceny przeprowadzonych zabiegów operacyjnych. 

109

Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Zakup urządzeń z przeznaczeniem na 

wyposażenie Punktu Dystrybucji 

Składników Krwi Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii w Kielcach

Nie dotyczy 139 271,10
Budżet Województwa, 

Środki ŚCO
IV kwartał 2018 roku

Celem utworzenia punktu dystrybucji krwi jest nadzór nad „systemem czuwania” w podmiotach leczniczych, w których 

dokonuje się przetoczeń biorcom krwi pełni jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

Zapewnienie przestrzegania wymagań dobrej praktyki w zakresie diagnostyki transfuzjologicznej, przechowywania, transportu                 i wydawania 

krwi i jej składników stwarza konieczność wyposażenia pomieszczeń Punktu Dystrybucji składników krwi                               w specjalistyczne 

urządzenia, pozwalające na przechowywanie krwi pełnej, osocza, płytek krwi i innych składników krwi w ściśle określonych, monitorowanych 

parametrach technicznych.
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Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Zakup zestawu do cystoskopii  z 

obrazowaniem full HD dla Kliniki 

Urologii Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach

Nie dotyczy 162 584,76

Budżet Województwa, 

Środki ŚCO IV kwartał 2018 roku

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości realizowania procedur medycznych pacjentów 

onkologicznych i zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych. Zakup nowoczesnego zestawu do cystoskopii z 

obrazowaniem full HD przyczyni się do poprawy efektywności leczenia  i jakość usług leczniczych. 

Efektem zrealizowanego zadania jest  zakup nowego zestawu do cystoskopii z obrazowaniem full HD, który przyczynił się do poprawy możliwości 

diagnostycznych chorób nowotworowych. 
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Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Wymiana  Gamma- Kamery  SPECT-CT 

z wykonaniem robót przystosowawczych 

Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych
2 644 278,15

Ministerstwo Zdrowia

-  Budżet Województwa 

  - Środki ŚCO

IV kwartał 2018 roku

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości realizowania procedur diagnostyki obrazowej w onkologii. 

Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych jest jednym z priorytetów polityki 

zdrowotnej w Polsce. Poprawa w zakresie zwiększenia liczby nowoczesnych aparatów do diagnostyki obrazowej przyczyni się 

do wcześniejszego rozpoznania choroby, a przede wszystkim do lepszego określenia stopnia jej zaawansowania i kontroli 

leczenia.

Efektem zrealizowanego zadania jest wymiana wyeksploatowanego wyrobu medycznego kamery typu SPEC CT, o których mowa w ustawie z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.), służącą  do diagnostyki nowotworów w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą w zakładzie medycyny nuklearnej.
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Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Doposażenie klinik 

i oddziałów hematoonkologicznych w 

sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek 

na rok 2018

Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych
1 691 988,50

Ministerstwo Zdrowia

-  Budżet Województwa 

  - Środki ŚCO

IV kwartał 2018 roku

Cele ogólne zadania pn. Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki                    i leczenia 

białaczek na ROK 2018.

Zadanie ma na celu dostosowanie polskich ośrodków hematookologicznych do standardów międzynarodowych European 

Leukemia Net, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek.

W celu unowocześniania zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia białaczek i chłoniaków, w roku 2018 

był  zakup sprzętu diagnostycznego:

- Cytometr przepływowy - szt1,

- Aparat do automatycznego przygotowania próbek do cytometru 

przepływowego– szt.1 ,

- Stanowisko do analizy danych z cytometrów wraz z serwerem oraz do przesyłania danych między cytometrami  - szt.1,

-  Sekwenator NGS – szt.1,

-  Digital PCR – szt.1,

- Spektrofotometr do pomiaru stężenia w nanokropli DNA/RNA/Oligo/białek – szt.1,

- Spektrofotometr do pomiaru stężenia w nanokropli DNA/RNA/Oligo/białek- szt. 1.
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Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii 

w Kielcach

Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii sprzętu medycznego, 

niezbędnego z punktu widzenia 

udzielania świadczeń medycznych

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2041-2020

Jest to zassanie 

wieloletnie na wartość: 

25 304 259,21 zł. W 

roku 2018 z budżetu 

Województwa 

otrzymano 

dofinansowanie na 

kwotę 700 000,00 zł a 

wartość zadania to: 6 

031 910,58 zł

Środki Unii Europejskiej, 

Budżet  Województwa 

Świętokrzyskiego, Budżet 

Państwa, środki własne 

ŚCO

30.09.2019 roku

Celem projekty jest kompleksowe uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia jednostek Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w sprzęt medyczny oraz wspomagający. W Projekcie nie planuje się prac o charakterze budowlanym, tym samym 

nie powstanie dodatkowa infrastruktura pomieszczeń. Całość inwestycji dotyczy jedynie modernizacji stanu wyposażenia 

Wnioskodawcy – to ten obszar działalności wymaga największej interwencji celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania 

placówki.

Przewidywanym efektem jest  zwiększenie jakości  świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w obszarze onkologii w Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii. Efektem także będzie:

 • skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów - krótszy czas oczekiwania, diagnozy, zabiegu, leczenia dzięki posiadaniu nowego sprzętu medycznego;

• wyrównanie i zwiększenie dostępu do dotychczasowych usług  – dzięki wymianie zużytego sprzętu i zakupie nowego sprzętu ŚCO  będzie w stanie 

świadczyć pełen wachlarz standardowych usług z zakresu leczenia chorób onkologicznych;

• zostaną wprowadzone nowe świadczenia stanowiące już obecnie standard w dziedzinach objętych inwestycją, których Szpital nie był w stanie 

oferować z uwagi na brak sprzętu.

114

Departament 

Cyfryzacji, 

Geodezji i 

Planowania 

Przestrzennego

Projekt partnerski pn.Informatyzacja 

Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego (nazwa skrócona 

projektu: InPlaMed WŚ)

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne , Działanie 7.1 Rozwój e-

społeczeństwa

57 221 156,96

Dofinansowanie (wkład 

UE – 85% kosztów 

kwalifikowalnych): 47 014 

825,53 zł  Wkład własny 

Partnerów 10 206 331,43 

zł

od 01.10.2015 roku  do 

30.06.2021 roku

Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w 20 placówkach medycznych 

(wojewódzkich i powiatowych SPZOZ), z zastosowaniem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zapewniających 

zgodność z regulacjami i wymogami prawnymi, protokołami przyjętymi w ochronie zdrowia, a także wytycznymi Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i 

monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Cel ten przekłada się na usprawnienie 

zarządzania i podniesienie jakości procesów leczniczych. W efekcie zrealizowanego przedsięwzięcia podmioty lecznicze 

uczestniczące w projekcie uzyskają zdolność do wytworzenia EDM w wymaganym zakresie przez System informacji 

Medycznej. Nastąpi również poprawa funkcjonowania placówek medycznych w zakresie przebiegu leczenia, konsultacji 

medycznych czy też zarządzania. Docelowo poprzez informatyzację oczekuje się, że pacjenci uzyskają poprawę standardu 

leczenia pacjentów i nastąpi skrócenie procesu leczenia.

1) Wdrożenie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w tym;

• rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej (EDM);

• budowa systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej w podmiotach nieposiadających systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

(EDM);

• zakup infrastruktury wyposażenia serwerowni (serwery, urządzenia sieciowe, urządzenia zasilania i podtrzymania zasilania, ochrony sieci) niezbędne 

do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych;

• zakup komputerów  i pozostałego  sprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania EDM i usług elektronicznych

2) Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, w tym:

• aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami i/lub budowanymi z zakresu e-

zdrowia.

3) Rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania w podmiotach leczniczych finansowaną ze środków 

publicznych.
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Departament 

Cyfryzacji, 

Geodezji i 

Planowania 

Przestrzennego

Projekt partnerski pn. Szkolne Pracownie 

Województwa Świętokrzyskiego (nazwa 

skrócona projektu: „e-Pracownie WŚ”)

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś. Priorytetowa 7   Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

4 723 632,00

wydatki kwalifikowalne:                   

4 723 632,00 zł, w tym: 

• dofinansowanie UE 

(75%): 3 542 724,00 zł

• wkład własny Partnerów:                               

1 180 908,00

od 01.02.2018 roku  do 

30.09.2019 roku

Celem Projektu jest wyposażenie pracowni komputerowych w 79 obiektach szkół podstawowych (w tym w Zespole Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze) zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej 

Interwencji – „Najgorszy dostęp do usług publicznych". 

Podstawowymi celami w projekcie jest:

- poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych biorących udział                              w 

projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami,

- wyrównanie różnic w dostępie i jakości edukacji w województwie świętokrzyskim, 

- poprawa warunków uczenia się dla uczniów szkół podstawowych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w nowoczesny 

sprzęt Informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi. Ze względu 

na rosnące zainteresowanie w zakresie nauczania programowania urządzeń, zaplanowane zostało wyposażenie pracowni w zestawy robotów  do nauki 

programowania. 
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Departament 

Cyfryzacji, 

Geodezji i 

Planowania 

Przestrzennego

Szybuj bezpiecznie w internetowej 

chmurze 2018
Nie dotyczy 16 148,93

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Wrzesień – Grudzień 

2018 roku

Cele Projektu

• Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu. 

• Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2019: „Razem dla lepszego Internetu”.

• Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych. 

• Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.

• Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

• Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności                          z 

uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

• Przybliżenie historii rozwoju Internetu.

Zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży dotyczącej zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu oraz kwestii związanych z 

prawami autorskimi, ochroną wizerunku i danych osobowych. 

Zdobycie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych a w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych 

dostępnych w chmurze internetowej oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej odpowiedzialnego korzystania                             z mediów 

społecznościowych.

Zbudowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
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Departament 

Cyfryzacji, 

Geodezji i 

Planowania 

Przestrzennego

Świętokrzyska Akademia Młodych 

Informatyków
Nie dotyczy 8 040,24

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Styczeń – Czerwiec 2018 

roku

Cele Projektu

• 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.

• Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.

• Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz 

zagraniczne.

Głównym celem Projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków jest upowszechnienie nauki programowania w 

szkołach województwa świętokrzyskiego. Ze względu na wdrażane zmiany w nauczaniu informatyki adresatami są 

nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć                   w procesie upowszechniania nauki 

programowania. Kolejnym adresatem Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w 

procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze.

Zwiększenie świadomości znaczenia rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym. Pozyskanie umiejętności programowania w języku Scratch 

oraz w języku C++ i Python. Zdobycie wiedzy oraz poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania dzieci w szkołach 

podstawowych w województwie świętokrzyskim. Uzyskanie wiedzy dotyczącej różnorakich działań związanych z programowaniem, prowadzonych 

przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.
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Departament 

Cyfryzacji, 

Geodezji i 

Planowania 

Przestrzennego

Kompleksowa realizacja usługi 

szkoleniowej obejmującej zagadnienia z 

zakresu:  Administracja środowiska 

serwerowego systemowego Windows 

Server, realizowana w ramach „Akademii 

Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego” zwanej 

dalej Akademią SIPWŚ, wraz z 

zapewnieniem materiałów szkoleniowych

Nie dotyczy 84 000,00

Środki własne jednostek 

samorządu terytorialnego 

biorących udział w 

Akademii SIPWŚ

30 listopada - 27 grudnia 

2018 roku

W wyniku zawartych porozumień partnerskich z gminami i powiatami Województwa Świętokrzyskiego  oraz w związku z 

wdrożeniem we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego Systemu 

Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego wystąpiła konieczność przeprowadzenia szkoleń dla pracowników 

samorządów w zakresie administracji środowiska serwerowego systemowego Windows Server. Sposób organizacji wynikał z 

zawartych porozumień.

Udział pracowników JST w szkoleniach umożliwi sprawne wykorzystanie specjalistycznych narzędzi dostarczonych w ramach 

Projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" oraz efektywną pracę z wykorzystaniem posiadanego 

oprogramowania. 

Zwiększenie efektywności pracy, wiedzy i umiejętności informatyków w zakresie wykorzystania  oprogramowania dostarczonego w ramach Projektu e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
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Departament 

Cyfryzacji, 

Geodezji i 

Planowania 

Przestrzennego

Regionalne Forum Geoinformacji „SIP, 

geodezja, planowanie przestrzenne w 

administracji samorządowej”

Nie dotyczy 12 484,00
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
5-6 lipca 2018 roku

Przedsięwzięcie skierowane do przedstawicieli administracji samorządowej Województwa Świętokrzyskiego. Cel podstawowy 

to wykorzystanie systemu informacji przestrzennej, narzędzi GIS  i geodezji w zadaniach własnych realizowanych przez 

powiaty oraz gminne jednostki samorządowe, w szczególności w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Wskazanie jednostkom samorządowym praktycznych rozwiązań. Wymiana  doświadczeń i dobrych praktyk między 

uczestnikami konferencji pochodzącymi                     z całego kraju. 

Wzrost efektywności oraz jakości usług publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny.
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Departament 

Cyfryzacji, 

Geodezji i 

Planowania 

Przestrzennego

Utrzymanie trwałości projektu "Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

województwo świętokrzyskie"

Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej dz. II.1
2 700 000,00/rok

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
01.2016 - 04.2021

W ramach Projektu została wybudowana regionalna sieć szerokopasmowa  na obszarach tzw. „białych plam” tj. obejmujących 

miejscowości najbardziej zagrożone „wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoliła 

na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniosła atrakcyjność obszarów dla operatorów 

telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku skutkowało wzrostem 

liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynęło na zwiększenie dostępu 

do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów nieatrakcyjnych ekonomicznie dla operatorów 

telekomunikacyjnych. W województwie świętokrzyskim powstało  1425 km sieci i 143 węzły (8 szkieletowych i 135 

dystrybucyjnych), uzupełniające istniejącą już infrastrukturę. Wybudowana infrastruktura SSPW jest aktualnie wykorzystana 

m.in. do realizacji projektu pn. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w ramach którego wszystkie szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa świętokrzyskiego otrzymają symetryczne 

łącza o przepływności minimum 100 mb/s wraz z usługami bezpiecznego dostępu do Internetu.  Sieć SSPW stanowi również 

bazę transmisyjną dla sieci dostępowych, aktualnie planowanych do wybudowania w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, które zapewnią możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu (minimum 30 mb/s) dla ponad 100 tys. 

gospodarstw domowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Aktualnie realizowane projekty w ramach POPC są 

komplementarne z projektem SSPW , dzięki nim   potencjał sieci regionalnej został w znacznym stopniu wykorzystany. 

1. Udostępnienie zasobów SSPW w celu realizacji symetrycznych łączy o przepływności minimum 100 mb/s wraz z usługami bezpiecznego dostępu 

do Internetu. dla  szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa świętokrzyskiego 

2. Udostępnienie zasobów SSPW w celu uzyskanie możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu dla 137tys. gospodarstw domowych 

województwa świętokrzyskiego.

3.Podniesienie konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego 

4 Ułatwienie działań inwestycjnych  związanych z doprowadzeniem infrastruktury telekomunikacyjnej do odbiorcy końcowego
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Konkurs na wsparcie realizacji zadań z 

zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych

Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2018 rok
230 000,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
2018 rok

Realizacja zadań z  zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych zleconych dla organizacji pozarządowych, 

które wynikają z Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i są spójne z Wojewódzkim 

Programem Profilaktyki i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ograniczenie negatywnych skutków wynikających z nadużywania i uzależnienia od alkoholu wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego- 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

122

Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Plebiscyt Świętokrzyski Anioł Dobroci 
Nie dotyczy – inicjatywa Samorządu 

Województwa 
27 340,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
 rok 2018 

Celem Plebiscytu jest inspirowanie i promowanie, upowszechnianie nowych, innowacyjnych  rozwiązań                   i inicjatyw 

w obszarze pomocy i integracji  społecznej podejmowanych przez pracowników instytucji oraz organizacji działających w 

sferze pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Promocja, inspirowanie upowszechnianie dobrych praktyk, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Poprawa sytuacji życiowej osób i rodzin 

znajdujących siew trudnej sytuacji, zagrożonych lub wykluczonych społecznie i ekonomicznie. 
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Szkolenie dla członków Gminnych 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

w regionie

Środki budżetu Województwa – wpływy za 

wydanie przez Marszałka Województwa 

zezwoleń na obrót hurtowy w kraju 

napojami alkoholowymi o zawartości do 

18% alkoholu, 

inicjatywa realizowana w ramach 

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

63 200,00
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Czerwiec – Wrzesień 

2018 rok

Celem inicjatywy jest podnoszenie kwalifikacji przez członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w formie specjalistycznych szkoleń.  

Podniesienie jakości i skuteczności pracy członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie co w konsekwencji 

przyczynia się do zwiększenie ilości osób podejmujących dobrowolne leczenie odwykowe.  
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Dofinansowanie dla Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz 

Szpitala Zespolonego w Kielcach

Środki budżetu Województwa – wpływy za 

wydanie przez Marszałka Województwa 

zezwoleń na obrót hurtowy w kraju 

napojami alkoholowymi o zawartości do 

18% alkoholu, 

inicjatywa realizowana w ramach 

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

45 500,00
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
2018 rok

Celem inicjatywy jest  zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych                            i członków 

ich rodzin, zwiększenie efektywności lecznictwa odwykowego.
Podniesienie jakości i skuteczności pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.  
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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 (  

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,  

z późn. zm.) na wspieranie realizacji 

zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2018 roku z zakresu 

przeciwdziałania przemocy

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

56 187, 00 
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

1 kwietnia 2018 roku do 

31 październik 2018 roku
Głównym celem było zmniejszenie zjawiska przemocy wśród dorosłych, dzieci oraz wobec osób starszych. Zmniejszenie zjawiska przemocy na terenie województwa świętokrzyskiego.
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Projekt „Bliżej rodziny – szkolenia dla 

kadr systemu wspierania rodzin i pieczy 

zastępczej”

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020 POWER.02.08.00-

IP.03-00-001/16 

Oś  priorytetowa II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym 

Całkowita wartość 

projektu w latach 2017-

2019 to kwota:4 341 

683,54  zł  w tym 

wkład własny w 

wysokości 3 % 

wartości projektu 130 

250,51 zł wnoszony 

proporcjonalnie przez 

Lidera i Partnerów 

Projektu oraz koszty 

pośrednie w kwocie 

566 306,54 zł.

Wartość projektu -

Województwo 

Świętokrzyskie rok 

2018

Koszty pośrednie 28 

034, 65 zł

Wkład własny JST: 17 

124,27 zł

Koszty bezpośrednie 

(UE): 338 618,02 zł

Projekt jest 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, 

Działanie 2.8 Rozwój 

usług społecznych 

świadczonych w 

środowisku lokalnym oraz 

z Budżetu Województwa

lata 2017-2019

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.

1. Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w pracy z dziećmi i ich rodzinami,

2. Rozwój umiejętności współpracy zespołowej;

3. Ujednolicenie i zwiększenie koordynacji działań koniecznych do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który umożliwi wsparcie rodziny 

niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania;

4. Pogłębienie współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi szczeblami samorządu

terytorialnego: gmina, powiat, województwo.
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Zorganizowanie, przeprowadzenie i 

obsługa techniczna szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

skierowanych do Członków Gminnych 

Zespołów Interdyscyplinarnych oraz 

Członków Grup Roboczych w regionie 

świętokrzyskim

Wojewódzki Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie
44 750, 00 

Źródło finansowania to 

dotacja celowa ze środków 

Wojewody

Wrzesień 2018 roku, 

październik 2018 roku

Celem szkoleń było zwiększenie wiedzy i kompetencji Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, grup roboczych.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji  40 osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środowisku 

lokalnym w regionie. 
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Konkurs na wsparcie realizacji zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełno-sprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym

Realizacja ustawowych zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego na 

podstawie ustawy o rehabi-litacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

zatrudnianiu osób niepełnospraw-nych - 

środki PFRON 

729 284,92 zł Środki PFRON rok 2018 

Celem inicjatywy jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-sprawnych zleconych dla 

organizacji pozarządowych, które wynikają z Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, 

które mogą być dofi-nansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 

2015 r., poz. 937 z późn. zm.). 

Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie aktywności w różnych dziedzinach życia 

osób z  niepełnosprawnościami. 



Lp.

Nazwa 

Departamentu/Jed

nostki 

organizacyjnej 

UMWŚ

Nazwa 

inicjatywy/przedsięwzięcia/konkursu/g

rantu/projektu

Nazwa Programu Oś priorytetowa/ 

Działanie 
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy/Przewidywany lub zrealizowany efekt/rezultat
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Dofinansowanie kosztów działalności 4 

Zakładów Aktywności Zawodowej /ZAZ/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Zawodowej i Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych /PFRON/

Wartość środków 

PFRON zgodnie z 

podpisanymi aneksami 

4 456 853,08 zł

Wartość środków 

samorządu 

województwa zgodnie 

z podpisanymi 

umowami 793 416,44 

zł

Działalność finansowana z:

a)PFRON,

b)SODiR,

c)Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego,

d)Organizator Zakładu,

e)własne środki ZAZ

Działalność ciągła. Środki 

przyznawane na każdy 

rok odrębnym aneksem. 

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób 

autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i 

zawodową.

 

Nadrzędnym celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na 

otwartym rynku pracy.

 

ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji 

lub organizacji, która ZAZ utworzyła.

Ideą tworzenia zakładów aktywności zawodowej jest wspieranie i rozwijanie pod opieką i nadzorem instruktorów osób niezdolnych do pracy na rynku 

otwartym, dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Działania te mają na celu maksymalne możliwe przywrócenie sprawności do 

wykonywania obowiązków zawodowych i docelowo – zatrudnienie poza Zakładem na otwartym rynku pracy.  
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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 (t.j. 

Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817) 

 na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2018 roku 

z zakresu pomocy społecznej

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r., 

Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej 

na lata 2018 -2023

240 000, 00 
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

1 kwietnia 2018 rok do 

31 październik 2018 rok

Głównym celem było m.in. zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, zwalczanie ubóstwa oraz aktywizacja społeczna  

wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Realizacja zadań przez organizację pozarządowe przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, zwalczania ubóstwa oraz 

aktywizacji społecznej wśród  mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Projekt pn. Standardy w zakresie 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 

chorujących psychicznie po wielokrotnych 

pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym 

W okresie 01 marca 

2018 roku – 28 luty 

2022 roku:

Całkowita wartość 

projektu: 10 103 

705,70 zł 

Wartość projektu 

PARTNER KIELCE - 

ROPS: 310 704,00 

PLN

Wartość projektu 

PARTNER CARITAS 

DIECEZJI 

KIELECKIEJ:1 480 

428,00 PLN

Projekt jest 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój 

Działanie 2.8 Rozwój 

usług społecznych 

świadczonych w 

środowisku lokalnym oraz 

budżetu państwa

01 marca 2018 rok – 28 

luty 2022 rok

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.
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Projekt partnerski pn. „Liderzy 

kooperacji”

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna

W okresie 01 kwietnia 

2018 roku – 31 marca 

2021 roku:

Całkowita kwota 

projektu: 12 893 

583,46 PLN

Wartość projektu 

PARTNER KIELCE - 

ROPS: 2 280 818,72 

PLN

Program Operacyjny 

Wiedza, Edukacja, 

Rozwój; Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji; 

Działanie 2.5 Skuteczna 

pomoc społeczna

01 kwietnia 2018 rok – 

31 marca 2021 rok

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 

podlaskiego i świętokrzyskiego.

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 opracowane założenia MODELU współpracy zostaną poddane testowaniu. W konsekwencji testowania zostaną 

wypracowane ostateczne rekomendacje MODELU, które pozwolą na realizację systemową w każdej gminie wiejskiej, we współpracy z powiatem i 

samorządem województwa. 

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.
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Projekt pn. „Krajowa Sieć Reintegracji 

wzmocnienie instytucji zatrudnienia 

socjalnego w działaniach polityki 

społecznej wobec wykluczenia 

społecznego”

Projekt jest realizowany przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (Lider) w partnerstwie z 

Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych 

(Partner) przy współpracy z 

Regionalnymi Ośrodkami Polityki 

Społecznej województw: Kujawsko-

Pomorskiego, Lubelskiego, Pomorskiego, 

Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz 

Zachodniopomorskiego

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2018 - 2019

Celem projektu jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych 

opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych zmierzających do 

rozszerzenia zakresu tematycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, obejmujących także obszar edukacji, 

kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji. Realizacja projektu odbywa się w ścisłej współpracy z wybranymi 

Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, podmiotami zatrudnienia socjalnego i ich reprezentacjami, organizacjami 

pozarządowymi, a także instytucjami pomocy społecznej oraz rynku pracy.

W ramach projektu zostaną utworzone 32 Kluby Integracji Społecznej o nowym profilu usług. Zostaną również opracowane rekomendacje systemowe 

i legislacyjne.



Lp.

Nazwa 

Departamentu/Jed

nostki 

organizacyjnej 

UMWŚ

Nazwa 

inicjatywy/przedsięwzięcia/konkursu/g

rantu/projektu

Nazwa Programu Oś priorytetowa/ 

Działanie 
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy/Przewidywany lub zrealizowany efekt/rezultat
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Społecznej  

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

Planowana wartość 

projektu: 2 157 647,76 

zł (2016-2018), w tym 

na 2018 rok: 889 

919,01 zł;

Wydatki faktycznie 

poniesione: 2 007 

114,20 zł (2016-

2018); w tym w 2018 

roku: 863 466,59 zł 

Środki Europejskiego 

Funduszu Społecznego i 

środki własne 

województwa 

      01.01.2016 roku - 

31.12.2018 roku

Cel główny projektu: rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim 

w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do 

końca 2018 roku.                              Cele szczegółowe:

i niepublicznymi oraz w obszarze ekonomii społecznej dla uzyskania efektu synergii i skali;

społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli nauki, biznesu i innych podmiotów lokalnych w zakresie 

ekonomii społecznej.

W ramach projektu (2016-2018) wszystkie założone wskaźniki zostały zrealizowane w 100 %, a w wielu przypadkach  stopień ich realizacji został 

znacznie przekroczony, np.: 

świętokrzyskiego” (plan: 1) - został zrealizowany w 100% (utworzono 1 portal poświęcony ES); 

zrealizowany w 100% (opracowano 2 katalogi). 

zrealizowany w 100% (opracowano 9 analiz/raportów). 

ekonomii społecznej” (plan: 5) został zrealizowany w 260% (GT wypracowały łącznie 13 rekomendacji). 

rozwoju ekonomii społecznej” (plan: 100) został zrealizowany w 329% (wsparciem doradczym objęto 329 osób); 

został zrealizowany w 200% (zawiązano 2 partnerstwa); 

100% (powołano 4 grupy); 

Społeczną” (plan: 3) został zrealizowany w 100% (zorganizowano 3 spotkania).
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Regionalny 

Ośrodek Polityki 

Spolecznej

Dofinansowanie robót budowlanych dot.  

obiektów służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, ze środków PFRON, 

będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa

Realizacja ustawowych zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego na 

podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 

środki PFRON

572 700,00 zł Środki PFRON    rok 2018 

Celem inicjatywy jest dofinansowanie robót budowlanych dot. obiektów służących rehabilitacji, w związku                   z 

potrzebami osób niepełnosprawnych. Realizacja tego zadania wynika z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 

sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu woje-wództwa, które mogą być dofinansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (j.t. Dz. U.                      z 2015 r., poz. 937 z późn. zm.).

Zwiększenie dostępu i rozwój usług rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, podnoszenie standardów obiektów służących rehabilitacji. 
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Departament 

Transportu i 

Komunikacji

Projekt pn.: Dostawa Taboru Kolejowego - 

EZT do obsługi połączeń regionalnych

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

44 578 400,00 

wykonanie za 2018 

rok             22 280 

343,00

1) Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

2) Fundusz Kolejowy 

(ustawa z dnia 16 grudnia 

2005 r. O Funduszu 

Kolejowym, 

DZ.U.2017.510 tj. Z dnia 

2017.03.10)

3) Środki własne jst.

01.04.2017 roku – 

30.04.2019 oku.  

(Złożono wniosek do IZ o 

wydłużenie terminu 

realizacji projektu do dnia 

30.09.2019 roku)

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa stanu połączeń kolejowych w regionie 

poprzez zakup 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń pasażerskich na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Poprzez realizację celu głównego osiągnięte zostaną również cele szczegółowe, tj.: 

1) poprawa jakości pasażerskich połączeń kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez zakup dwóch 

elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

2) zwiększenie dostępności do nowoczesnego pasażerskiego taboru kolejowego na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podstawowymi wskaźnikami mierzącymi efekty realizacji projektu są: 

1) wskaźniki produktu: 

- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt, 

- liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego - 2 szt, 

- pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego 800 osób. 

2) wskaźniki rezultatu: 

- liczba osób korzystających z zakupionych wagonów osobowych 228 327 osoby/rok.
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Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

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 

Nie dotyczy

2 980 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                         

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2017-2019

Wyprowadzenie ruchu i odciążenie miejscowości Starachowice; poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na 

DW; poprawa bezpieczeństwa    ruchu,  poprawa warunków ekologicznych mieszkańców, umożliwienie aktywacji 

gospodarczej terenów zlokalizowanych  m.in. w sąsiedztwie drogi  planowanej obwodnicy.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

138

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica 

miasta Kielce – Masłów – Mąchocice 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

2014 -2020

1 288 172,00 

wykonanie za 2018 

rok               771 

948,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2016-2019

Realizacja przedsięwzięcia ma za zadanie usprawnienie ruchu oraz poprawę jakości 

i bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

139

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie projektu budowlanego wraz 

z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania 

pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. 

Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary

Nie dotyczy

307 500,00 wykonanie 

za 2018                     

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2015-2019

Projektowana inwestycja będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć 

pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru oddziaływania inwestycji. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów stanowiących otoczenie projektu. Realizacja 

projektu przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do poprawy jakości środowiska w otoczeniu 

projektu. Poprawie ulegną również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Inwestycja wpłynie również na zmianę estetyki otoczenia.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

140

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie Studium Wykonalności 

Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji 

środowiskowej 

i pozwoleń wodnoprawnych oraz 

opracowanie programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla zadania pt.: 

Świętokrzyska ścieżka rowerowa – 

odcinek Nowa Słupia – Szydłów: 

rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 

od km 20+400,00 do km 52+650,00

Nie dotyczy

631 182,00 wykonanie 

za 2018 rok                                   

354 240,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2015-2018

Podstawowym celem inwestycji jest budowa ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej 

nr 756, na podstawie opracowanej koncepcji i uzyskanych decyzji środowiskowej oraz pozwoleń wodnoprawnych.

Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych  i 

wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.
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141

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

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 

Nie dotyczy

1 300 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                   0,00

Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2018-2019

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego, poprawa stanu technicznego oraz parametrów 

rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, dostosowanie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś, poprawa drożności istniejącego 

odwodnienia drogi, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabudowań zlokalizowanych prze trasie odcinka 

objętego opracowaniem.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

142

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 

30+800 (1e003) /Opracowanie 

dokumentacji projektowej/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

999 998,00 wykonanie 

za 2018 rok                 

0,00

Unia Europejska

- budżet państwa

- budżet j.s.t.

- budżet j.s.t. - wydatki 

niekwalifikowalne

2018-2019

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego, poprawa stanu technicznego oraz parametrów 

rozbudowywanej drogi wojewódzkiej, dostosowanie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś, poprawa drożności istniejącego 

odwodnienia drogi, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabudowań zlokalizowanych prze trasie odcinka 

objętego opracowaniem.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

143

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. Przebudowa DW761 na 

odcinku od km 8+450 do km 9+000” 

Nie dotyczy

50 431,00 wykonanie 

za 2018 rok                      

50 430,00

Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2016-2018

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, dostosowanie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś, poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi, poprawa 

komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabudowań zlokalizowanych prze trasie odcinka objętego opracowaniem.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

144

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie Studium wykonalności z 

koncepcją programowo – przestrzenną 

oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i 

wykonanie programu funkcjonalno - 

użytkowego dla zadania pt. "Budowa 

obwodnic w m. Radkowice i w m. 

Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" 

Nie dotyczy

333 527,00 wykonanie 

za 2018 rok                           

0,00

Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2015-2018

Do podstawowych celów inwestycji należą: przeniesienie ruchu, zwłaszcza pojazdów ciężkich z istniejącej DW 763, 

usprawnienie warunków komunikacyjnych w regionie gminy Chęciny i gminy Morawica, poprawa komfortu życia oraz 

bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

dotychczasowego śladu drogi wojewódzkiej nr 763, pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru.

Powstanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

145

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. „Budowa południowej 

obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 

od skrzyżowania z projektowaną 

obwodnicą DK73” 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

2014-2020

430 000,00 wykoanie 

za 2018 rok 0,00

Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2017-2019

Połączenie drogi wojewódzkiej nr 766 z drogą krajową nr 73, przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum 

miejscowości Morawica na nowo wybudowany odcinek drogi po stronie południowej o długości około 2,5 km, co znacznie 

usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi a także w sposób zasadniczy wpłynie na 

bezpieczeństwo użytkowników.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

146

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadana 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) 

Nie dotyczy

1 316 100,00 

wykonanie za 2018 

rok                           

0,00

Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2017-2019

Dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów, rozwój dróg o lepszych jednolitych parametrach 

technicznych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na kierunku północ - południe, a co za tym idzie skrócenie czasu 

podróży, poprawa funkcjonowania lokalnego układu drogowego poprzez budowę skrzyżowań i dróg serwisowych, poprawa 

bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców zlokalizowanych w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 768 poprzez 

zmniejszenie wypadkowości oraz zredukowanie hałasu, umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w 

strefie oddziaływania drogi wojewódzkiej.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

147

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

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 ) 

Nie dotyczy

43 788,00 wykonanie 

za 2018 rok                     

0,00

Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2016-2019 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

148

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. Budowa chodnika przy 

DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do 

km 61+453,96 w miejscowości Krzyż 

Nie dotyczy

11 685,00 wykonanie 

za 2018 rok                            

0,00

Budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2018-2019

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabudowań 

zlokalizowanych prze trasie odcinka objętego opracowaniem.
Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

149

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 728 na odc. od 

obwodnicy Końskich m. Kornica do 

Gowarczowa wraz z obwodnicą m. 

Gowarczów 

Nie dotyczy

505 145,00 wykonanie 

za 2018 rok               

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2015-2019

Wyprowadzenie ruchu i odciążenie miejscowości Gowarczów; poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na 

DW; poprawa bezpieczeństwa ruchu,  poprawa warunków ekologicznych mieszkańców, umożliwienie aktywacji gospodarczej 

terenów zlokalizowanych  m.in. w sąsiedztwie drogi  oraz planowanej obwodnicy.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy DW728, oraz koncepcji 

programowo-przestrzennej wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Gowarczów.
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150

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów-gr. 

województwa wraz z budową obwodnic 

m. Łopuszno, Końskie ok. 4000km / 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 

na odc. Łopuszno – DK42. Zakres: Od 

skrzyżowania z DK 42 ( km 0+000) do 

skrzyżowania z droga powiatową 0473T 

(km 4+180,00) 

Nie dotyczy

495 900,00 wykonanie 

za 2018 rok                      

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2017-2019

Dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów, poprawa obsługi komunikacyjnej Gminy Radoszyce, 

zwiększenie komfortu jazdy, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego, 

umożliwienie aktywacji gospodarczej, zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. 

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

151

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie studium wykonalności z 

koncepcją programowo – przestrzenną 

oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia i wykonanie programu 

funkcjonalno - użytkowego dla zadania 

pn. „Budowa odcinka DW 744 od końca 

projektowanej obwodnicy Starachowic w 

ciągu drogi wojewódzkiej do 

projektowanej obwodnicy Wąchocka na 

DK 42” 

Nie dotyczy

227 526,00 wykonanie 

za 2018 rok                  

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2016-2019

Powstanie łącznika, tj. dcinka DW744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do 

projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK42. Początek projektowanego odcinka                             – skrzyżowanie istniejącej 

DK42 z projektowaną budową obwodnicy Starachowic. Koniec – włączenie                         w formie węzła do projektu 

obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42.

Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej                                   i 

wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

152

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-

rowerowego przy DW 750 na odcinku od 

km 0+000 do km 13+919 

Nie dotyczy

392 370,00 wykonanie 

za 2018 rok                      

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
      2017-2019

Podstawowym celem budowy ciągu pieszo – rowerowego i ścieżek rowerowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i 

rowerowego oraz wzrost estetyki otoczenia oraz atrakcyjności turystycznej regionu. Poza tym zakresem zamówienia objęte jest 

dostosowaniem nośności nawierzchni do nacisku 115 kN/oś z zastosowaniem nawierzchni odpornej na koleinowanie oraz 

poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi. W ramach opracowania wykonane zostaną dwa warianty rozwiązania 

koncepcyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 750 z linia kolejowa Nr 8  Warszawa Zachodnia – Kraków Główny.

Powstanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

153

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 

na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w 

Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z 

rozbudową mostu na rzece Kamiennej 

Nie dotyczy
801 960,00 wykonanie 

za 2018 rok  0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2014-2019

Realizacja przedsięwzięcia ma za zadanie usprawnienie ruchu oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa ruchu na 

przedmiotowym odcinku drogi. Powstanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

154

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. Przebudowa DW 755 

wraz z budową chodnika na odcinku od 

km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) 

w m. Suchodółka 

Nie dotyczy

148 000,00 wykonanie 

za 2018 rok              

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2017-2019

Realizacja przedsięwzięcia ma za zadanie usprawnienie ruchu oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa ruchu na 

przedmiotowym odcinku drogi.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem z 

decyzji środowiskowej.

155

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. Budowa obwodnicy 

miejscowości Łagów w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 756 

Nie dotyczy

693 312,00 wykonanie 

za 2018 rok                   

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2017-2019

Wyprowadzenie ruchu i odciążenie miejscowości Łagów; poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na 

DW756; poprawa bezpieczeństwa ruchu,  poprawa warunków ekologicznych mieszkańców, umożliwienie aktywacji 

gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi  planowanej obwodnicy.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

156

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

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 

Nie dotyczy

190 000,00 wykonanie 

za 2018 rok               

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2018-2019

Realizacja przedsięwzięcia ma za zadanie: poprawę przepustowości skrzyżowania, dostosowanie nawierzchni do 

przeprowadzania ruchu ciężkiego KR 5, dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów, poprawę 

bezpieczeństwa ruchu w ciągu korytarza drogowego drogi wojewódzkiej DW 762, poprawę warunków ekologicznych 

mieszkańców; podniesienie aktywacji gospodarczej terenów przemysłowych, udrożnienie polaczenia komunikacyjnego 

Szpitala Wojewódzkiego Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej oraz uzyskanie 

decyzji środowiskowej.

157

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie studium wykonalności z 

koncepcją oraz uzyskanie decyzji 

środowiskowej 

i  opracowanie Programu Funkcjonalno 

Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku 

Pińczów - Węchadłów wraz z budową 

obwodnicy miejscowości Michałów 

Nie dotyczy

318 768,00 wykonanie 

za 2018 rok                   

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2015-2019

Wykonanie obwodnicy m. Michałowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości i przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Planowana obwodnica będzie stanowić istotne usprawnienie 

warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego 

obszaru. Poprawie ulegną również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Inwestycja wpłynie również na zmianę estetyki otoczenia.

Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej                               i wykonanie 

programu funkcjonalno – użytkowego.
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158

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie wielowariantowej koncepcji 

programowo-przestrzennej dla zadania 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 

na odc. Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-

Borusowa wraz z budową przeprawy 

mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” 

Nie dotyczy

198 296,00 wykonanie 

za 2018 rok                 

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2015-2018

Wyprowadzenie ruchu i odciążenie miejscowości Nowy Korczyn; poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na 

DW; poprawa bezpieczeństwa ruchu,  poprawa warunków ekologicznych mieszkańców, umożliwienie aktywacji gospodarczej 

terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi  oraz planowanej obwodnicy.

Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej                                  i 

wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

159

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: Budowa obwodnicy  

miejscowości Bogoria w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 757

Nie dotyczy

638 082,00 wykonanie 

za 2018 rok                 

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2018-2019

Celem projektu jest przede wszystkim: poprawa warunków ruchu drogowego, zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu, podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze, zapewnienie standardu nawierzchni 

do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, 

zmniejszenie uciążliwości ekologicznych                                    i społecznych.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji   drogowej.

160

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Opracowanie projektu budowlanego wraz 

z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania 

pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

758 na odc. Ujazd – Koprzywnica” 

Nie dotyczy

357 930,00 wykonanie 

za 2018 rok                        

0,00

budżet jednostki 

samorządu terytorialnego
2015-2018

Projektowana inwestycja będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć 

pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru oddziaływania inwestycji. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów stanowiących otoczenie projektu. Realizacja 

projektu przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do poprawy jakości środowiska w otoczeniu 

projektu. Poprawie ulegną również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Inwestycja wpłynie również na zmianę estetyki otoczenia.

Powstanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

161

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 

na odcinku Iwaniska – Klimontów – 

Koprzywnica wraz z budową obwodnic. 

Razem odc. dł. ok. 26,0km /Budowa 

obwodnicy Klimontowa/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

43 432 962,00 

wykonanie za 2018 

rok 0,00

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t
2019-2021 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa – ok. 4,0 km drogi  w trakcie przygotowania postepowania  przetargowego na dokumentację. 

162

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa DW 762 na odcinku węzeł 

Kielce Południe (S7) – granica gminy 

Chęciny

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

2014 - 2020

69 488 955,00 

wykonanie za 2018 

rok                       46 

884 960,47

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t
2016 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  - 10,2 km drogi  - inwestycja zakończona. 

163

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa DW 764 na odcinku ; granica 

miasta Kielce – granica gminy Daleszyce 

wraz z budową obwodnic m. Suków i 

Daleszyce

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

2014 - 2020

145 381 643,00 

wykonanie za 2018 

rok                                 

57 875 056,22

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t
2017 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  - 11,6 km drogi , budowa nowego odcinka 10,6 km  - inwestycja trwa. 

164

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 

Kielce – Staszów wraz z budową 

obwodnic miejscowości Suków, 

Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy 

Staszowa dł. ok. 45 km/ Układ 

obwodnicowy m. Staszów dr. Woj. Nr 

764 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

28 911 783,00 

wykonanie za 2018 

rok                                

16 427 542,90

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t
2017-2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa - 4,4 km drogi – w trakcie realizacji.

165

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Budowa północnej obwodnicy 

Chmielnika w ciągu DW 765 od 

skrzyżowania z DK 73

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

2014 - 2020

53 925 018,00 

wykonanie za 2018 

rok                   38 301 

390,22

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t
2016 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  - 1,4 km drogi , budowa nowego odcinka 2,67  km  - inwestycja zakończona. 

166

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Budowa chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr 766 na odcinku od km 

33+116 do km 33+435 w miejscowości 

Michałów

Budżet województwa

250 000,00 wykonanie 

za 2018 rok                                  

221 810,38

Budżet województwa 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa odcinka chodnika dł. 0,33 km.   - inwestycja zakończona.

167

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 

na odcinku Pińczów – Węchadłów do 

skrzyżowania z DW 768  dł. ok. 27,0 km 

/ Budowa obwodnicy Pińczowa/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

44 606 120,00 

wykonanie                         

6 735 485,21

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t
2017 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej.

Budowa – 4,6  km drogi i rozbudowa drogi dł. ok. 3,7 km– w trakcie realizacji.

168

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa DW 767 na odcinku 4+425 

do km 6+117 wraz z budową chodnika na 

odcinku od km 4+425 do km 5+960 w 

miejscowości Bogucice – etap II podetap 

IIB

Budżet województwa

2 896 948,00 

wykonanie za 2018 

rok                   0,00

Budżet j.s.t 2018- 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Przebudowa  - 1,69  km drogi   - inwestycja zakończona. 

169

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 

na odc. Jędrzejów – granica 

województwa wraz z obwodnicami m. 

Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, 

Topola, , Kazimierza Wielka / 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- zbuduj

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

28 798 045,00 

wykonanie za 2018 

rok                       7 

812 624,86

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t                                      

Budżet Państwa

2018 - 2020 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa – ok. 2,5  km drogi  oraz rozbudowa 3,0 km drogi – w trakcie realizacji.
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170

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 

na odc. Jędrzejów – granica 

województwa wraz z obwodnicami m. 

Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, 

Topola, , Kazimierza Wielka / 

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 obwodu drogowego  – w 

systemie zaprojektuj- zbuduj

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

46 889 424,00 

wykonanie za 2018 

rok                                  

8 026,98

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t                Budżet 

Państwa

2018 - 2021 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa – ok. 4,22  km drogi  – w trakcie realizacji.

171

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 

Wiślica – Strożyska  na odcinku od m. 

Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 w 

km 6+350 do km 8+516

Budżet województwa

3 000 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                                   

2 458 585,67

  Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Przebudowa - 2,16 km drogi   - inwestycja zakończona. 

172

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 

na terenie gminy Dwikozy
Budżet województwa

5 000 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                                   

4 915 334,97

  Budżet j.s.t 2017-2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Przebudowa  - 2,04 km drogi   - inwestycja zakończona. 

173

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777  

w m. Zawichost od km 17+043 do km 

17+412 strona lewa

Budżet województwa

150 000,00 wykonanie 

za 2018 rok                     

124 532,58

Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Przebudowa  - 0,3 km drogi   - inwestycja zakończona. 

174

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa 

– budowa obwodnicy miasta Włoszczowa 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz 

z połączeniem z drogą wojewódzką nr 

742 i 785 / Etap I – obwodnica 

Włoszczowy w ciągu DW 786/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

49 968 923,00 

wykonanie za 2018 

rok                         2 

539 862,00

Unia Europejska,  Budżet 

j.s.t                               

Budżet Państwa

2018 - 2020 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa - 7,4 km drogi oraz rozbudowa drogi dł. ok. 2,0 km – w trakcie realizacji.

175

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa DW 872 przez wieś 

Świniary od km 0+200 do km 4+200
Budżet województwa

2 600 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                      2 458 

585,67

Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  - 0,97 km drogi   - inwestycja zakończona. 

176

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – 

Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 

do  km 5+524 wraz z budową chodnika

Budżet województwa

1 875 256,00 

wykonanie za 2018 

rok                           

148 105,74

Budżet j.s.t 2017 - 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Przebudowa drogi   - 1,04  km drogi   - inwestycja zakończona. 

177

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

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 mostu na Wiśle w m. Borusowa 

wraz z dojazdami/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

29 835 060,00 

wykonanie za 2018 

rok                          14 

664,06

Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet j.s.t
2018 - 2020 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa – 0,2 km    drogi  oraz ok. 660 m obiektu mostowego– w trakcie realizacji.

178

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

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 /

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

3 567 430,00 

wykonanie za 2018 

rok                              

0,00 

Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet j.s.t
2018 - 2021 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa – ok. 3,4    km drogi  – w trakcie przygotowania dokumentacja projektowa. 

179

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

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. Zbludowice/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

44 310 127,00 

wykonanie za 2018 

rok                       0,00

Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet j.s.t
2017 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa – 6,7  km drogi – w trakcie realizacji.

180

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 

Jędrzejów – granica województwa wraz z 

budową obwodnic m. Łopuszno , 

Końskie ok. 40 km / Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – 

DK74/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

70 000 001,00 

wykonanie za 2018                                 

1 376 803,00

Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet j.s.t
2017 - 2020 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  – 13,74 km oraz budowa 2,26 km  drogi – inwestycja trwa. 
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181

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Budowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 728 w m. Wola 

Tesserowa

Budżet województwa

345 000,00 wykonanie 

za 2018 rok                         

340 658,09

 Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa odcinka chodnika dł. 0,5km.   - inwestycja zakończona.

182

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 

w miejscowości Nagłowice
Budżet województwa

672 214,00 wykonanie 

za 2018 rok                             

615 085,42

Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa chodnika 0,6  km drogi   - inwestycja zakończona. 

183

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa DW 742 na odcinku 

Pilczyca – Stanowiska z rozbudową 

mostu w miejscowości Pilczyca

Budżet województwa

2 955 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                           2 

497 560,50

Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Przebudowa- 1,08 km drogi   - inwestycja zakończona. 

184

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 744 ( ul. Radomska ) z 

ul. Batalionów Chłopskich na 

skrzyżowanie typu rondo

Budżet województwa

1 981 998,00 

wykonanie za 2018 

rok                           1 

301 726,69

Budżet j.s.t 2017 - 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  - 0,3 km drogi   - inwestycja zakończona. 

185

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Budowa chodników przy drogach 

wojewódzkich nr 747 i 749 na terenie 

gminy Końskie

Budżet województwa

2 320 719,00 

wykonanie za 2018 

rok                            1 

642 735,10

Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa odcinka chodnika dł. 1,39 km.   - inwestycja trwa.
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Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Budowa chodników przy drodze 

wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy 

Strawczyn 

Budżet województwa

1 326 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                               

1 276 687,81

Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa odcinka chodnika dł. 0,5km.   - inwestycja zakończona. 
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Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Mała Pętla Świętokrzyska a) DW 752 – 

Podgórze Bodzentyn dł. ok. 2,5 km i DW 

751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna  dł. 

ok. 4,40 km

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

24 165 088,00 

wykonanie za 2018 

rok                          12 

241 211,00

Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet j.s.t
2018 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  – ok. 5,1  km drogi – inwestycja trwa.
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Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 

Ostrowiec Św. – Bałtów- Czekarzewice – 

granica województwa dł. ok. 29,3 km/ 

Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 

km 29+269/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

107 925 743,00 

wykonanie za 2018 

rok                            

35 180 555,05

Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet j.s.t
2017 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Rozbudowa  – 27,35 km drogi – zakończona. 

189

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 

na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z 

DK nr 74 od km 12+559 do km 

23+065,72 wraz z budową obdownicy 

Ćmielowa ok. 11,4 km / Rozbudowa DW 

755 etap III A od km 12+124,50 do km 

16+247,00 wraz z budową obwodnicy 

Ćmielowa/

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020

71 700 001,00 

wykonanie za 2018 

rok                  40 452 

522,66

Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet j.s.t
2017 - 2019 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa – 5,5 km drogi – w trakcie realizacji , rozbudowa 4,12 km – zakończona. 
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Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Budowa chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr 757 na terenie 

miejscowości Iwaniska

Budżet województwa

885 000,00 wykonanie 

za 2018 rok            

877 055,52

Budżet j.s.t 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Budowa odcinka chodnika dł. 0,62 km.   - inwestycja zakończona. 
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Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 

na odcinku Staszów – Sielec w km 

36+393 do km 40+100

Budżet województwa

4 200 000,00 

wykonanie za 2018 

rok                            4 

159 244,25

Budżet j.s.t 2017- 2018 Poprawa dostępności komunikacyjnej. Przebudowa   - 3,2 km drogi   - inwestycja zakończona. 
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki 

(kontynuowane od 

2019 roku przez 

Gabinet Marszałka 

Województwa)

Realizacja współpracy zagranicznej 

województwa świętokrzyskiego w 

ramach podpisanych umów 

Międzynarodowych oraz obowiązujących 

Priorytetów współpracy zagranicznej 

Województwa Świętokrzyskiego

Nie dotyczy
prawie 300 000,00 

PLN

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

styczeń-grudzień 2018 

roku

Aktywny rozwój współpracy regionalnej z partnerami zagranicznymi oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju 

gospodarczego, społecznego i kulturalnego, przyczyniających się tym samym do podnoszenia poziomu życia mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu świętokrzyskiego zagranicą (budowanie 

marki świętokrzyskie).

1. Zzwiększenie potencjału gospodarczego i promocyjnego województwa świętokrzyskiego 

2. Zwiększenie rozpoznawalności województwa świętokrzyskiego K265 kraju i na arenie międzynarodowej

3. Zwiększenie współpracy na poziomie instytucjonalnym i środowiskowym w regionie i poza nim.

Szczegółowe efekty realizacji współpracy zagranicznej, zgodnie z  zapisami Uchwały Nr XLI/731/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27 września 2010 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego, 

przygotowywane są w postaci dorocznego raportu z realizacji ww. priorytetów i przedstawiane, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa, na 

Komisji Strategii Rozwoju Promocji i Współpracy z Zagranica, a następnie na sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Raport z realizacji 

Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa świętokrzyskiego za rok 2018, zostały przyjęty 8 maja 2019 a w dniu 20 maja 2019 ma zostac 

przedstawione na sesji sejmiku woj. świętokrzyskiego.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki 

(kontynuowane od 

2019 roku przez 

Gabinet Marszałka 

Województwa)

Projekt #R043 RDI2CluB „Rural RDI 

milieu in transition towards smart 

Bioeconomy Clusters and Innovation 

Ecosystems” (tłum.: Działania 

wspierające badania, rozwój i innowacje 

na terenach wiejskich w kierunku 

tworzenia klastrów i innowacyjnych 

ekosystemów w ramach inteligentnej 

biogospodarki”), realizowany w ramach 

programu Interreg Region Morza 

Bałtyckiego. 

Projekt #R043 RDI2CluB uzyskał tytuł 

projektu flagowego w obszarze Polityki 

Biogospodarki w ramach Strategii Unii 

Europejskiej dla Regionu Morza 

Bałtyckiego (EUSBSR)

Program Interreg Region Morza 

Bałtyckiego; priorytet 1 – potencjał dla 

innowacji; cel szczegółowy 1.2. – 

Inteligentna Specjalizacja:  Zwiększenie 

szans na rozwój w oparciu o większy 

potencjał uczestników innowacji do 

stosowania podejścia inteligentnej 

specjalizacji

Całkowity budżet 

trzyletniego projektu 

#R043 RDI2CluB 

wynosi 2 656 909,35 

Euro , z czego 1 503 

682,49 Euro to środki 

z EFFR, 388 593,12 

Euro to środki z 

Mechanizmu 

Norweskiego, a resztę 

środki stanowiące 

wkład własny 

partnerów, w tym 

partnerów z Norwegii 

w kwocie 764 633,74 

Euro

Projekt finansowany jest z 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

oraz Mechanizmu 

Norweskiego w ramach 

Programu Interreg Region 

Morza Bałtyckiego. 

Samorząd województwa 

świętokrzyskiego korzysta 

ze środków EFRR – 85% 

kosztów kwalifikowanych, 

resztę stanowi wkład 

własny finansowany ze 

środków samorządu 

województwa. Budżet 

projektowy samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2017-2020 to 116 173,45 

Euro, w tym wkład własny 

w kwocie 17 426,02 Euro 

Projekt #R043 RDI2CluB 

jest realizowany od 

października 2017 roku 

do września 2020r. - 

raport końcowy z 

realizacji projektu ma 

zostać złożony do końca 

grudnia 2020 roku 

Celem projektu #R043 RDI2CluB, którego Partnerem  jest RCNT  jest wsparcie obszarów wiejskich z uczestniczących w nim 

regionów w pełnym wykorzystaniu potencjału biogospodarki, a w szczególności rozwoju bio-przedsiębiorczości. Temu celowi 

będą służyły m.in. wypracowane w ramach projektu regionalne profile biogospodarki regionów partnerskich oraz regionalne i 

transnarodowe plany działań rozwijających najbardziej perspektywiczne sektory biogospodarki. W ramach międzynarodowego 

pilotażu powstanie model rozwoju innowacyjnej przedsięborczości i cyfrowa platforma Bioboard.eu, służąca jako wirtualne 

środowisko pracy stawiające na wspólny rozwój bio-produktów i bio-usług. Pilotaże lokalne przyczynią się z kolei do rozwoju 

eko-przedsiębiorczości w poszczególnych regionach.                                                                                                         

Produktami projektu #R043 RDI2CluB są:

• Profil regionalnej biogospodarki województwa świętokrzyskiego: „W kierunku bioklastra w województwie świętokrzyskim” (ang. Towards a 

bioeconomy cluster in Świętokrzyskie Voivodeship) – dokument dostępny w języku angielskim na stronach internetowych: https://berst.databank.nl, 

stronie głównej projektu www.rdi2club.eu, jak również na stronie projektowej samorządu województwa świętokrzyskiego w języku polskim - 

http://www.rdi2club.umws.pl/do-pobrania;

• Regionalne profile biogospodarki. Raport z procesu opracowania i głównych wyników regionalnych profili biogospodarki dla regionów partnerskich 

RDI2CluB (ang. Regional Bioeconomy Profiles. Report on the development process and main findings of the Regional Bioeconomy Profiles for 

RDI2CluB partner regions) – dostępny na ww. stronach internetowych,

• na stronie https://berst.databank.nl/dashboard jest możliwość porównania danych statystycznych z regionów z całej Polski oraz innych krajów i 

regionów korzystających z narzędzia pn. Profil Regionalnej Biogospodarki (PRB),

• Plan działań województwa Świętokrzyskiego na rzecz rozwoju innowacyjnego ekosystemu biogospodarki  (ang. Action Plan of the Świętokrzyskie 

Voivodeship for development of the bioeconomy innovation ekosystem) – dokument w trakcie konsultacji, 

• Wspólny plan działań partnerstwa projektu RDI2CluB na rzecz rozwoju biogospodarki opartej na wiedzy i regionalnych ekosystemów innowacji 

(ang. Joint Action Plan of RDI2CluB Project partnership for Development of a Knowledge–Driven Regional Bioeconomy Innovation Ecosystems) – w 

trakcie uzgadniania,

• w dniu 11 lutego 2019r. podpisano list intencyjny zawiązujący działalność Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki (świętokrzyski regionalny bio-

hub) przy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim (RCNT). Sygnatariuszami  ww. listu byli: RCNT, Res Lab 

Sp. z o.o., Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, dr hab. 

Anna Rabajczyk, oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach. Głównym zadaniem funkcjonowania Centrum będzie aktywny lobbing na rzecz 

ustanowienia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Ponadto, Centrum będzie pełniło funkcję animatora 

działań rozwijających te gałęzie gospodarki, które ściśle są związane z biogospodarką. Będzie to miejsce, w którym podmioty prowadzące swoją 

działalność (produkcja, usługi, doradztwo) będą mogły wymieniać swoje doświadczenia i wiedzę oraz nawiązywać bezpośrednią współpracę.

• Sieć współpracy biogospodarczych innowacyjnych hubów z Regionu Morza Bałtyckiego oraz operacyjny model zarządzania innowacjami i platforma 

internetowa Bioboard.eu – wirtualny hub – w trakcie tworzenia i testowania,

• Pilotaż lokalny - w województwie świętokrzyskim, na terenie Starostwa Buskiego, m.in. w Mieście i Gminie Busko-Zdrój oraz Gminie Solec-Zdrój, 

planowane jest przeprowadzenie lokalnego projektu pilotażowego z zakresu analizy poziomu zanieczyszczenia powietrza, połączonego z kampanią 

edukacyjno-informacyjną nt. sposobów minimalizacji poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ww. jednostki samorządu terytorialnego 

zadeklarowały swoje zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia podpisując list intencyjny dot. współpracy na rzecz rozwoju inteligentnej i 

zrównoważonej biogospodarki na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego poprzez udział w projekcie, z ówczesnymi władzami 

województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.02.2018 r. w siedzibie Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Obecnie trwają prace pomiarowe z 

wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego - drona wyposażonego w odpowiednie oprzyrządowanie pomiarowe, prowadzone przez RCNT.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki

Materiały promocyjne Nie dotyczy Ok. 240  tys. zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
Luty – Listopad 2018

Materiały promocyjne były przygotowane do dystrybucji podczas wydarzeń promocyjnych czy targowych, w których 

uczestniczył Urząd Marszałkowski Woj. Św., jak również na imprezy z udziałem Zarządu lub Radnych Sejmiku, odbywające 

się w ramach jubileuszu 20-lecia czy objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa.

Materiały zakupiono w ilości od kilku sztuk do kilku tysięcy sztuk  i są dystrybuowane w trakcie trwania imprez promocyjnych       ( w 2018 roku 

około 140 wydarzeń promocyjnych), targów, stanowią upominki dla gości Zarządu Województwa oraz Radnych Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki

Wydawnictwa promocyjne Nie dotyczy Ok. 88  tys. zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
Luty – Listopad 2018

Promocja  województwa świętokrzyskiego w różnych dziedzinach, prezentowanie jego największych walorów, dziedzictwa 

kulturowego i atrakcji, budowanie i kreowanie pozytywnej marki regionu świętokrzyskiego, a za pomocą różnorodnych 

wydawnictw i publikacji promocyjnych.

Kupowane przez Oddział promocji wydawnictwa mają zazwyczaj nakład kilku tysięcy sztuk i są dystrybuowane w trakcie trwania imprez 

turystycznych, targów oraz podczas wszelkich innych wydarzeń promocyjnych mających miejsce w regionie oraz poza nim, są również wręczane 

krajowym i zagranicznym gościom władz regionalnych lub stanowią nagrody w konkursach lokalnych i regionalnych.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki

Imprezy promocyjne realizowane w 

ramach działań Oddziału Promocji
Nie dotyczy Ok. 565 tys. zł

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
Luty – Listopad 2018

Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez kształtowanie jego atrakcyjnego wizerunku oraz kreowanie marki 

regionalnej.

Efektywność promocyjna wspieranych i współorganizowanych wydarzeń/ imprez promocyjnych jest monitorowana -   na etapie uzgodnień formuły 

współpracy negocjowane są jej warunki, a po zakończeniu zadania następuje jego rozliczenie. W oddziale promocji zostały opracowane formularze – 

raporty efektywności promocyjnej działania, które precyzyjnie dokumentują zarówno założenia, jak i realizację oraz efektywność każdego wydarzenia.

Podczas wydarzeń regionalnych docieramy z informacją o walorach woj. świętokrzyskiego do liczby od kilkuset, w zależności od wielkości imprezy, 

do nawet kilkunastu tysięcy potencjalnych turystów.

Festiwale, wydarzenia, w które zaangażowana jest wybrana ogólnopolska telewizja pozwalają zaprezentować woj. świętokrzyskie kilkunastu milionom 

potencjalnych turystów, znakomitym przykładem jest tutaj dwudniowy festiwal pn. Magiczne Zakończenie Wakacji 2018. Pierwszego dnia festiwalu 

odbyła się Świętokrzyska Gala Kabaretowa, podczas której swoje hity prezentowały najbardziej znane kabarety w Polsce, natomiast drugiego dnia w 

amfiteatrze Kadzielnia, gdzie co roku odbywa się impreza, gościły największe polskie gwiazdy prezentując utwory do przeboju lata telewizji Polsat 

oraz RMF FM. Dodatkową atrakcją dla publiczności były występy zagranicznych wykonawców.

W ramach umowy na współorganizację ww. festiwalu w 2018r. osiągnięto następujące wskaźniki efektywności promocyjnej:

1. średnia oglądalność gali - 2,8 mln widzów

2.  średnia oglądalność koncertu 2,2 mln widzów

3. Szczegółowe dane oglądalności wg Raportu Nielsena:

1) Świętokrzyska Gala Kabaretowa cz. 1  - w grupie docelowej 24,8%,   w allu 22,1% (około 2 mln 808 tys. widzów)

2) Świętokrzyska Gala Kabaretowa cz. 2  - w grupie docelowej 22,6%,  w allu 21,6% (około 2 mln 52 tys. widzów)    Przebój lata RMF FM i Polsatu 

cz. 1  - w grupie docelowej 14,9%,    w allu 13,6% (około 1 mln 896 tys. widzów)

3) Przebój lata RMF FM i Polsatu - w grupie docelowej 14,2%,   w allu 14,1% (około 2 mln 244 tys. widzów)  

Całe wydarzenie poprzedziła duża kampania promocyjna kreująca pozytywny wizerunek regionu, na potrzeby której wyprodukowano 6 zwiastunów 

prezentujących największe atrakcje województwa (Święty Krzyż, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Pałac Biskupów Krakowskich – Muzeum 

Narodowe, Zamek Chęciny), które wyemitowano ok. 230 razy na antenie telewizji Polsat, wyprodukowano także oraz wyemitowano na antenie 

Telewizji Polsat 53 bilbordy sponsorskie Województwa Świętokrzyskiego. Kampania była prowadzona również na antenie Radia RMF FM  - 70 

animacji antenowych, w których znalazły się pozytywne odniesienia do Województwa Świętokrzyskiego.

Przeprowadzono jedną retransmisje gali oraz jedną retransmisje koncertu na antenie telewizji Polsat w czasie antenowym prime time – średnia 

oglądalność jednej retransmisji - 1,5 mln widzów – dane Telewizji Polsat

Herb województwa świętokrzyskiego wraz z napisem informującym

 o współorganizacji wydarzenia przez Urząd Marszałkowski znajdował się na wszystkich materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z 

wydarzeniem (plakaty, bilbordy, strony www, media społecznościowe), dodatkowo  z okazji Jubileuszu 20 lecia powstania Województwa 

Świętokrzyskiego na wszystkich materiałach znalazło się logo obchodów, na oficjalnej stronie wydarzenia www.magicznezakonczeniewakacji.pl 
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki

Promocja regionu poprzez marketing 

sportowy na arenie ogólnopolskiej
Nie dotyczy Ok. 350 tys. zł

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
luty – wrzesień 2018 roku Promocja turystyczna Woj. Świętokrzyskiego, budowanie i kreowanie pozytywnej marki regionu świętokrzyskiego.

Dotarcie z informacją o atrakcjach turystycznych do telewidzów (w zależności od rangi meczu oraz telewizji, która transmitowała mecz), wyniki 

oglądalności wahają się od kilkuset tysięcy widzów do 2 milionów.

Film o Karolu Bieleckim z wykorzystaniem i promocją lokalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego – zasięgi – Youtube ok. 28 000 

wyświetleń, kanały social media ok 180 tys.

Tydzień ze Świętokrzyskim – zasięgi – FB ok. 223 500, Instagram ok. 25 000.

Popularyzowanie herbu i nazwy województwa, zarówno wśród uczestników rozgrywek sportowych, jak i telewidzów.

Efektywność promocyjna działań w ramach marketingu sportowego jest monitorowana,  na etapie uzgodnień formuły współpracy negocjowane są jej 

warunki, a po zakończeniu realizacji działań następuje ich rozliczenie. W oddziale promocji zostały opracowane formularze – raporty efektywności 

promocyjnej działania, które precyzyjnie dokumentują zarówno założenia, jak i realizację oraz efektywność ww. działań.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki

Promocja w mediach Nie dotyczy Ok. 62  tys. zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
Luty – Listopad 2018

Promocja turystyczna Woj. Świętokrzyskiego, budowanie i kreowanie pozytywnej marki regionu świętokrzyskiego, 

informowanie na temat obchodów jubileuszu 20 – lecia województwa świętokrzyskiego.

W zależności od wybranego medium informacja dociera do liczby od kilkuset  do kilku milionów odbiorców. 

Magazyny takie  jak „Kielce. Wczoraj. Dziś. Jutro” czy „ Gospodarz” są dystrybuowane podczas imprez promocyjnych oraz targów tematycznych 

wśród gości z całej Polski oraz  z zagranicy. 

Angażując się w organizację wycieczek dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Marszałek Województwa wziął udział w programie 

„Między ziemią a niebem” w Telewizji Polskiej. Program nadawany był na żywo  z Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach  i poruszono w nim 

kwestie turystyki i kultury naszego regionu.

Magiczne Zakończenie Wakacji – Polsat i RMF FM – więcej w informacji na temat imprez promocyjnych.
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Departament 

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury

Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2018 rok
324 836,17

Województwo 

Świętokrzyskie
1.01 – 31.12.2018 roku

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 być realizowane na rzecz 

mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki -

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka 

w Pacanowie

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 

„Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 

2018

Nie dotyczy 17 690 zł
dotacja celowa: Starostwo 

Powiatowe: 2 000,00 zł 

       16 września 2018 

roku
16 września 2018 roku – konkurs cykliczny.

Efektem konkursu jest spopularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki oraz umożliwienie  uczestnikom poddania się ocenie merytorycznej. Istotna 

jest także wymiana doświadczeń między fotografującymi, jak też próba zainteresowania szerszej publiczności fotografią i samym konkursem.

201

Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Życie i twórczość Zbigniewa  Herberta Nie dotyczy 600,00
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego
12.04.2018 rok

1. Obchody Roku Zbigniewa Herberta – ogłoszone przez  Sejm RP w związku z 20-rocznicą śmierci poety,

2. Przypomnienie życia i twórczości poety uczestnikom spotkania,

3. Integracja środowisk kulturalno- oświatowych, akademickich,

4.Popularyzacja czytelnictwa, zainteresowanie poezją, promowanie jej żywego przekazu,

5. Upowszechnianie i promocja PBW w środowisku lokalnym,

6. Przypomnienie życia i twórczości poety uczestnikom spotkania,

7. Integracja środowisk kulturalno- oświatowych, akademickich,

8. Popularyzacja czytelnictwa, zainteresowanie poezją, promowanie jej żywego przekazu,

9. Upowszechnianie i promocja PBW w środowisku lokalnym.

1. Promocja biblioteki jej zasobów,

2. Zachęcenie do  uczestnictwa w organizowanych przez bibliotekę imprezach kulturalno- oświatowych,

3. Wskazanie zmieniającej się roli bibliotek, jako miejsc spotkań z ciekawymi ludźmi,

4. Zainteresowanie poezją.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„ Międzywojenna i emigracyjna liryka 

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”- 

wykład, wystawa

Nie dotyczy 600,00
Wkład własny - budżet 

województwa
12.04.2018 rok

Popularyzacja wśród młodzieży szkół kieleckich twórczości Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Zwrócenie uwagi na 

piękno i wartość liryki oraz promowanie jej żywego przekazu. Integracja środowisk  kulturalno – oświatowych, 

upowszechnienie zasobów PBW w środowisku oświatowym.  Promocja czytania poezji , zachęcenia do tworzenia własnych 

wiersze. Docenianie i nauczanie poezji. Nauka interpretacji, przekaz artystyczny. Upamiętnienie Światowego Dnia Poezji który 

obchodzony jest na świecie inicjatywy UNESCO  od 1999 roku.

Pogłębienie wiedzy młodzieży szkół kieleckich o twórczości Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej , uwrażliwienie na wartości jakie daje człowiekowi 

czytanie poezji , zwiększenie  zainteresowania poezją.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

”Swiętokrzyskie zaprasza na wakacje”- 

konkurs na wydanie specjalnej gazetki 

promującej województwo świętokrzyskie, 

bądź mapy miejsc i zbytków 

województwa świętokrzyskiego

Nie dotyczy 600,00
Wkład własny - budżet 

województwa
16.06.2018 rok

1. Promocja Kielc i Województwa Świętokrzyskiego,

2. Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu,

3. Popularyzacja wiedzy o regionie,

4. Pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców,

5. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych, 

6. Etyczne współzawodnictwo uczniów,

7. Realizacja priorytetów MEN- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

1. Promocja zabytków, miejsc dziedzictwa kulturowego wśród uczniów powiatu kazimierskiego,

2. Popularyzacja wiedzy o regionie,

3. Promocja Filii PBW w Kazimierzy Wielkiej w środowisku oświatowym, zachęcanie do korzystania z jej zbiorów,

3. Współpraca miedzy szkołami powiatu kazimierskiego,

4. Biblioteka jako miejsce do organizacji spotkań, konkursów.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej - 

Profesor Wincenty Kućma”
Nie dotyczy 268,68

Wkład własny - budżet 

województwa
25.10.2018 rok

1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości wybitnego artysty rzeźbiarza ziemi   świętokrzyskiej prof. Wincentego 

Kućmy,

2. Promocja regionu świętokrzyskiego,

3. Rozwijanie postaw poszanowania dziedzictw kulturowego województwa świętokrzyskiego,

4. Odbiór, rozumienie i obcowanie z dziełem sztuki,

5. Ponadczasowa wartość dzieła sztuki, ich przekazu.

1. Zainteresowanie osobami wybitnych Polaków, współczesnych artystów,

2. Zainteresowanie zabytkami województwa świętokrzyskiego, dziedzictwem kulturowym,

3. Podkreślenie znaczenia obchodów 20- lecia województwa świętokrzyskiego,                                                                                                  4. 

Promocja biblioteki i jej zbiorów,

5. Zawiązanie kontaktów z nowymi placówkami oświatowymi.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Bezpieczny internet”- konkurs 

plastyczny
Nie dotyczy 102,02

Wkład własny - budżet 

województwa
13.04.2018 rok

1. Promowanie wśród dzieci idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej sieci oraz zasad bezpiecznego                i 

odpowiedzialnego korzystania z Internetu,

2. Upowszechnienie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci,

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,

4. Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz plastycznych uczniów,

5. Realizacja priorytetów MEN, Świętokrzyskiego Kuratora: Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

6. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

1. Realizacja  z priorytetów MEN: rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów nauczycieli,

2. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

3. Promowanie biblioteki, jej zasobów,

4. Ukazanie biblioteki jako placówki oświatowej wspomagającej środowisko oświatowe, nauczycieli w realizacji priorytetów MEN, Świętokrzyskiego 

Kuratora.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Z pokolenia Kolumbów”- konkurs 

recytatorski
Nie dotyczy 275,33

Wkład własny - budżet 

województwa
18.12.2018 roku

1. Upowszechnianie wśród młodzieży kultury żywego słowa, wrażliwości i aktywności twórczej,

2. Zainteresowanie młodzieży poezją, twórczością „Pokolenia Kolumbów”- Gustawa Herlinga –Grudzińskiego, Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Romana Bratnego, Tadeusza Różewicza, Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Gajcego,

3. Historia i  patriotyzm.  

1. Zainteresowanie poezją czasów wojny i po jej zakończeniu,

2. Przygotowywanie do publicznych wystąpień,

3. Promowanie czytelnictwa,

4. Nawiązanie nowych, zacieśnianie już stałych, kontaktów biblioteki ze szkołami, wspomaganie i współpraca. 



Lp.

Nazwa 

Departamentu/Jed

nostki 

organizacyjnej 

UMWŚ

Nazwa 

inicjatywy/przedsięwzięcia/konkursu/g

rantu/projektu

Nazwa Programu Oś priorytetowa/ 

Działanie 
Wartość * Źródło finansowania Okres realizacji Cel inicjatywy Opis inicjatywy/Przewidywany lub zrealizowany efekt/rezultat
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Moja Ojczyzna”- konkurs recytatorski Nie dotyczy 105,48
Wkład własny - budżet 

województwa
23.11.2018 rok

1. Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, wyeksponowanie charakterystycznego dla polskiej poezji wątku 

patriotycznego,                                                                                                                                      2. Kształtowanie poczucia 

więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem,

3. Historia, tradycje, wartości w poezji patriotycznej,

4. Wrażliwość na słowo poetyckie, kształtowanie poczucia przynależności do ojczystego kraju,

5. Odkrywanie własnych talentów, zachęcanie do wystąpień publicznych,

6. Realizacja priorytetu MEN – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.  

1. Promocja palcówki i jej zbiorów wśród nauczycieli i uczniów,

2. Nawiązanie współpracy,

3. Zachęcanie od wieku wczesnoszkolnego do wystąpień publicznych, prezentacji,

4. Zainteresowanie od najmłodszych lat poezją i czytelnictwem. 
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Współczesny patriotyzm okiem 

młodego”- konkurs literacki na wiersz 

„Patriotyczne Ja”

Nie dotyczy 151,25
Wkład własny - budżet 

województwa
05.03.2018 rok

1. Prezentowanie własnej twórczości,

2. Nauka wystąpień publicznych,

3. Współpraca ze środowiskiem oświatowym biblioteki pedagogicznej,

4. Promowanie placówki i jej zasobów, możliwości wspomagania nauczycieli w procesie nauczania.

1. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ostrowieckiego,

2. Konkurs polega na napisaniu wiersza nawiązującego do tematu,

3. Powołane przez organizatora  Jury wyłoni nagrodzonych i wyróżnionych,

4. Publikacje prac nagrodzonych na stronie biblioteki. Dostrzeganie własnych talentów,

5. Promocja biblioteki,

6. Współpraca ze szkołami powiatu ostrowieckiego, wspomaganie nauczycieli.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Moja mała Ojczyzna  – Świętokrzyskie”- 

konkurs z okazji Jubileuszu 20- lecia 

Województwa Świętokrzyskiego

Nie dotyczy 158,40
Wkład własny - budżet 

województwa
18.05.2018 rok

1. Uzczenie 20. rocznicy województwa świętokrzyskiego,

2. Poznanie historii regionu, jego zabytkowych budowli,

3. Zainteresowanie dzieci regionem i jego turystycznymi walorami,

4. Promowanie postawy patriotyzmu lokalnego,

5. Promocja biblioteki, współpraca ze środowiskiem oświatowym powiatu staszowskiego.

1. Realizacja edukacji regionalnej,

2. Współpraca z biblioteką, wspomaganie szkół i nauczycieli,

3. Zachęcanie do korzystania z regionaliów gromadzonych w bibliotece, promocja placówki.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

"Nasza Ojczyzna w Twoich oczach”- 

konkurs plastyczny z okazji Jubileuszu 

100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości

Nie dotyczy 256,00
Wkład własny - budżet 

województwa
09.11.2018 rok

1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

2. Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci,

3. Promowanie postawy patriotycznej i wiedzy z zakresu historii Polski.

1. Nawiązywanie nowych kontaktów ze szkołami powiatu staszowskiego,

2. Wspomaganie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu MEN- 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i 

kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Świętokrzyski program stypendialny”

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój 

edukacji i 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 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i krajowych środków 

publicznych

1 367 250 PLN 

(2017/18 – II edycja)

UE+krajowe środki 

publiczne (85%+15%)

Program stypendialny jest 

realizowany od 2016 

roku. II edycja była 

realizowana od 1 

września 2017 roku do 31 

sierpnia 2018 roku (w 

kolejnych latach 

zaplanowano kontynuację 

programu).

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji materialnej, kształcących się w VII i VIII klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych, gimnazjach (lub 

klasach gimnazjalnych) i liceach ogólnokształcących prowadzących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne (z 

wyłączeniem szkół policealnych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych), którzy osiągają 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.

Przyznanie stypendiów dla 265 uczniów oraz wypłata wynagrodzenia dla ok. 170 nauczycieli, opiekunów stypendystów.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

„Świętokrzyski program stypendialny dla 

uczniów szkół zawodowych”

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 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

krajowych środków publicznych

Wartość całkowita 

inicjatywy/przedsięwzi

ęcia/konkursu/grantu/p

rojektu: 1 688 500 

PLN (2017/18 – II 

edycja).

UE+krajowe środki 

publiczne (85%+15%)

Program stypendialny jest 

realizowany od 2016 

roku. II edycja była 

realizowana od 1 

września 2017 roku do 31 

sierpnia 2018 roku (w 

kolejnych latach 

zaplanowano kontynuację 

programu).

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych 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 osiągają wysokie wyniki 

w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych.

Przyznanie stypendiów dla 327 uczniów oraz wypłata wynagrodzenia dla ok. 180 nauczycieli, opiekunów stypendystów.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Zasady udzielania pomocy materialnej w 

formie stypendiów Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego dla 

Polaków oraz osób polskiego 

pochodzenia ze Wschodu

Nie dotyczy

Wysokość środków, 

które zaangażuje na 

ten cel Województwo 

Świętokrzyskie określa 

corocznie Sejmik 

Województwa 

Świętokrzyskiego. W 

roku 2018 na ten 

zabezpieczono 127 

800 zł

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

Stypendia były przyznane 

były na 2018 rok, z 

wyłączeniem wakacji. 

Stypendium może być 

przyznane na okres 

jednego semestru lub 

jednego roku (od 1 marca 

do 30 czerwca danego 

roku lub od 1 

października do 30 

czerwca roku 

następującego po nim) w 

zależności od długości 

cyklu kształcenia.

Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do 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.

Wsparcie finansowe studentów uczelni z terenu województwa świętokrzyskiego, Polaków ze Wschodu (grupa ok. 50 osób).
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Udział w obcych zjazdach, konferencjach, 

seminariach, sympozjach, forach ( 

udzielanie wsparcia finansowego oraz 

rzeczowego organizatorom konferencji, 

zjazdów, sympozjów, oraz innych 

przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania – dotacje dla 

uczelni)

Nie dotyczy 10 000,00 zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

2018 rok(kontynuacja w 

latach następnych)
Wsparcie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe. Przeprowadzenie konferencji, badań, ukazanie się publikacji naukowych.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania w 2019 roku

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

114 000 zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

2018 rok (kontynuacja w 

latach następnych)

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:

1) podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz 

obywatelskiej i patriotycznej,

2) 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).

Udzielenie dotacji dla kilkudziesięciu organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji i nauki.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Otwarty konkurs ofert „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 2019 roku 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

90 000 zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

2018 rok (kontynuacja w 

latach następnych)

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.

Udzielenie dotacji dla kilkudziesięciu organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji i nauki.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Nagrody Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie

Świętokrzyski Program Wspierania 

Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i 

Studentów 

53 000 zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

2018 rok (kontynuacja w 

latach następnych)

Celem „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Studentów”, zwanego w dalszej 

części programem, jest:

nagrody „Talenty Świętokrzyskie” laureatom ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i 

turniejów oraz uczniom i studentom mającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

konkursów, w tym projektów zbieżnych z założeniami niniejszego programu.

Przyznanie nagród i wyróżnień Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla kilkudziesięcioosobowej grupy uczniów i studentów uzdolnionych 

pod względem edukacyjnym, naukowym lub artystycznym.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Skarżyskiemu z przeznaczeniem dla 

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w 

Skarżysku – Kamiennej

Nie dotyczy 60 000 zł
Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

2018 rok (kontynuacja w 

latach następnych)

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w 

Skarżysku – Kamiennej (pokrycie części wynagrodzeń kadry pedagogicznej biblioteki).

Wsparcie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej poprzez udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Skarżyskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń kadry pedagogicznej biblioteki.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli 

podległych szkół i placówek oświatowych
Nie dotyczy 3 000 PLN (2018 rok)

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego

2018 rok (kontynuacja w 

latach następnych)

Celem inicjatywy jest udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkól i placówek oświatowych podległych Województwu 

Świętokrzyskiemu.
Udzielenie pomocy finansowej dla kilku nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Dotacje w ramach konkursu Turystyki i 

krajoznawstwa

Budżet Samorządu Województwa

69 800,00
Budżet Samorządu 

Województwa
Cały rok

Celem konkursu o jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa z zakresu Turystyki i krajoznawstwa.  

Zadanie nr 1 – Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, Turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-

krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży. 

Zadanie nr 2 – Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Promocja Turystyki i popularyzacja krajoznawstwa
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Okres trwałości projektu  "Trasy 

Rowerowe w Polsce Wschodniej – 

Promocja”

Budżet Samorządu Województwa

140 800,00
Budżet Samorządu 

Województwa
Cały rok Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Informacja o Szlaku Green Velo wśród jak największej liczby odbiorców zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem na rowerze w kraju i zagranicą.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

 Imprezy promocyjne Budżet Samorządu Województwa  Ok. 90 tys. 
Budżet Samorządu 

Województwa
Kwiecień- październik Promocja turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas wydarzeń regionalnych docieramy z informacją o turystycznych walorach Województwa  Świętokrzyskiego do liczby od kilkuset w zależności 

od wielkości imprezy do nawet kilkunastu tysięcy potencjalnych turystów.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

 Wydawnictwa promocyjne Budżet Samorządu Województwa Ok. 230 tys.
Budżet Samorządu 

Województwa
Cały rok Promocja turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, budowanie i kreowanie pozytywnej marki regionu świętokrzyskiego.

Materiały mają nakład kilku tysięcy sztuk, i są dystrybuowane w trakcie trwania imprez turystycznych, targów oraz wszelkich innych wydarzeniach 

mających miejsce w regionie oraz poza nim.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Europejski wymiar medycznego 

kształcenia zawodowego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój
308 250,03 Unia Europejska

15-11-2016 do  14-06-

2018

Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty uczniów i kadry pedagogicznej, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, poprawa 

przejrzystości i uznawalności kształcenia zawodowego na arenie międzynarodowej.

1. Realizacja 2 tygodniowej praktyki zawodowej przez 35 uczniów w portugalskich przedsiębiorstwach.

2. Realizacja 1 tygodniowego  szkolenia typu „job shadowing” przez 13 nauczycieli w szkołach zawodowych o profilu medycznym w Portugalii 

3. Wzbogacenie portfolio zawodowego uczniów i nauczycieli.
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Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś Priorytetowa VII-Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

34 400,00
Z budżetu j.s.t. oraz 

dofinansowanie z UE
2014-2020 Wyposażenie w zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym.

Nowe komputery w pracowni komputerowej.
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Departament 

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki  

Dotacje  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, , położonych na obszarze 

województwa świętokrzyskiego

Budżet Samorządu Województwa 96 930,00
Budżet samorządu 

województwa 
2018

Trwałe zachowanie zabytków, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,  

zabezpieczenie zabytków wpisanych do rejestru zabytków przed niszczeniem  
Konserwacja techniczna i estetyczna,  roboty budowlane oraz  zabezpieczenia ppoż  i przed kradzieżą zabytków.
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Departament 

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Świętokrzyska Nagroda Kultury 2018 Nie dotyczy 30 000,00 Nie dotyczy 2018 Nagrodzenie działalności świętokrzyskich artystów, twórców, naukowców, instytucji i stowarzyszeń.

Zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nagroda jest przyznawana przez Zarząd Województwa. Może być 

przyznawana indywidualnie lub zespołowo i ma charakter dwustopniowy. Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze 

międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa 

narodowego, natomiast nagrody II stopnia - za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Doposażenie istniejącego monitoringu 

zewnętrznego, a także zakup i montaż 

urządzeń do wewnętrznego sytemu 

zabezpieczeń

Nie dotyczy 43 300,00 zł

dotacja celowa Zarząd 

Województwa 

Świętokrzyskiego, środki 

własne

6.11. - 6.12.2018
Celem zadania było doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakupie i montaż urządzeń do wewnetrznego 

systemu zabezpieczeń w ECB.

Zainstalowanie nowoczesnego monitoringu zewnętrznego oraz nowe urządzenia do wewnętrznego systemu zabezpieczeń budynku Centrum Bajki w 

Pacanowie. 
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Strefa relaksu w istniejącym ogrodzie 

ECB
Nie dotyczy 43 050,00 zł

dotacja celowa – Zarząd 

Województwa 

Świętokrzyskiego, środki 

własne

19.11. - 29.11.2018 Celem zadania było wykonanie „Strefy relaksu” w ogrodzie dla gości i turystów odwiedzających Centrum Bajki.
Stefa Relaksu składa się z podestu oraz drewnianych klatek wyposażonych w huśtawki. Całość wykonana z drewna skręcanego, podłoga deski 

tarasowe modrzewiowe. Strefa przeznaczona jest do wypoczynku odwiedzających ogród zewnętrzny ECB.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Aranżacja (modernizacja) przestrzeni 

czytelni na potrzeby biblioteki
Nie dotyczy 75 030,00 zł

dotacja celowa Zarząd 

Województwa 

Świętokrzyskiego, środki 

ECB

31.10. - 30.11.2018
Celem było wykonanie reaktora literackiego, w skład którego weszły regały na księgozbiór biblioteki oraz wyposażenie 

stanowiska pracy bibliotekarza składające się z biurka i regału na dokumenty.
Wykonanie  reaktora literackiego na księgozbiór biblioteki oraz wyposażenie stanowiska pracy bibliotekarza.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Dokumentacja projektowa II etap rozwoju 

ECB – Park edukacyjny „Akademia 

Bajki” 

Nie dotyczy 331 070,00 zł

dotacja celowa Zarząd 

Województwa 

Świętokrzyskiego, środki 

własne

1.03.2018 – 20.03.2018 Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” . Projekt wykonawczy Park edukacyjny „Akademia Bajki”.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Edukacja Kulturalna z Koziołkiem 

Matołkiem
Edukacja Kulturalna 219 621,80

Dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z funduszu 

Promocji Kultury

1-3 czerwca 2018 – 

wydarzenie cykliczne

Celem wydarzenia było zorganizowanie na terenie wiejskim z dala od większych instytucji kultury wydarzenia o charakterze 

edukacyjno - animacyjnym, podczas którego uczestnicy zdobędą nowe

umiejętności twórcze.

Dzięki temu, że prowadzący warsztaty dobierają odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne, osiągnięty został rezultat w postaci nabycia przez 

uczestników nowych umiejętności oraz wykreowania aktywnych odbiorców kultury, dla których kultura będzie nierozerwalnym elementem rozwoju 

osobistego i społecznego.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

16. Międzynarodowy Festiwal Kultury 

Dziecięcej Pacanów – Hiszpania 2018
Nie dotyczy 239 225,21

dotacja celowa: Starostwo 

Powiatowe – 5 000,00 zł

1-3 czerwca 2018 – 

wydarzenie cykliczne

Celem Zadania była realizacja wartościowych wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży 

z terenów wiejskich umożliwiających kształtowanie preferencji artystycznych oraz formułowanie ocen krytycznych.

Dzięki realizacji zadania dzieci i młodzież z terenów wiejskich miało możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach artystycznych charakteryzujących się 

wysoką wartością.
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Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

V Świętokrzyski  Konkurs Pieśni i 

Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, 

Patriotyzm wśród nas, Wolność – znaczy 

Ojczyzna

Nie dotyczy 27 718,68

Dotacja celowa – Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego

26. października – 

konkurs,  30. 

października – koncert 

galowy

1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności J274- zachęcanie do wspólnych, 

ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,

2. Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni  patriotycznych, pielęgnowanie 

kulturowego dziedzictwa kraju,

3. Podniesienie świadomości narodowej,

4. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, 

5. Wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku 

artystycznego.

Zdolna wokalnie młodzież zaprezentowała publicznie zapomniane już pieśni patriotyczne i żołnierskie. Organizacja koncertu patriotycznego z 

Zaduszkami przyczyniła się do ponadpokoleniowych spotkań muzycznych podnoszących świadomość narodową i kultywujących pamięć o 

wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. 
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235

Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Podróż do Krainy Teatru 

Lato w Teatrze - program Instytutu 

Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 

finansowanego 

ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

35 422,68

Dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z funduszu 

Promocji Kultury

30 lipca – 12 sierpnia
Celem Projektu jest rozwój kreatywności oraz przybliżenie dzieciom z gminy Pacanów sztuki teatralnej jako sposobu 

wyrażania emocji i odkrywania samego siebie oraz jako sposobu na wspólną zabawę dla całej rodziny. 

Uczestnicy Projektu są bardziej pewni siebie i nauczyli się rozumieć teatr. Nie jest on już dla nich nudnym przeżyciem, ale przygodą, podróżą do 

świata wyobraźni, przeżyć i emocji. 

236

Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Upcyklingowa Kulturalna Interwencja Kultura Interwencje 17 222,42

Dofinansowano ze 

środków Narodowego 

Centrum Kultury

3 lipca – 30 sierpnia

Celem Zadania było stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz rozwijania aktywności twórczej poprzez warsztaty 

upcyklingowe, w ramach których powstały przedmioty użytkowe 

i dekoracyjne.

Rezultatem Zadania jest wzrost aktywności twórczej uczestników i zaangażowania społecznego oraz nabycie umiejętności kreatywnego wykorzystania 

niepotrzebnych rzeczy.

237

Departament 

Promocji Edukacji 

Kultury Sportu i 

Turystyki - 

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Festiwal Literatury Dziecięcej i 

Młodzieżowej – Pacanów 2018
Promocja czytelnictwa 61 305, 23 

Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

1-6 maja 2018 – zadanie 

realizowane w trybie 1-

rocznym, zadanie 

cykliczne

Rozwój oraz promocja wartościowej literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie dorobku 

literatury i zwiększenie jej obecności w życiu społecznym.

Inicjatywa podjęta w celu rozwijania kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży , zachęcania uczestników do sięgania po interesującą ich literaturę, 

rozwijanie wyobraźni, materiałów pisarskich oraz form książki. Zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez realizację akcji uwolnij książkę, wystawę 

książek terapeutycznych , powołanie ostrego dyżuru literackiego, głośne czytanie fragmentów książek, bajek, baśni, konkursy, spotkania z cenionymi 

autorami, ilustratorami książek dla dzieci i młodzieży, warsztaty literackie, plastyczne i ilustratorskie oraz stworzenie mikrobiblioteki w ogrodzie 

Centrum Bajki.

238

Europejskie 

Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka

Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 1 717 000,00

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2024

Popularyzacja twórczości, literatury dziecięcej oraz bajki we wszystkich formach jej występowania, kształtowanie 

świadomości społecznej w zakresie roli bajki w wychowaniu, edukacji i kulturze oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych 

społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Kontynuacja działalności statutowej. 

239
Muzeum Wsi 

Kieleckiej

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z 

siecią kanalizacyjną oraz przebudowa 

sieci elektrycznej na terenie Parku 

Etnograficznego w Tokarni

Nie dotyczy 861 000,00 zł

Dotacja celowa 

województwa 

świętokrzyskiego – 700 

000,00 zł 

Środki własne MWK – 161 

000,00 zł 

2017-2019

Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej. Cel zostanie zrealizowany poprzez  podjęcie 

niezbędnych działań mających doprowadzić do  unieszkodliwienia wytwarzanych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni 

ścieków bytowo-gospodarczych oraz przebudowę sieci elektrycznej w Parku Etnograficznym w Tokarni celem zwiększenia jej 

bezpieczeństwa, przepustowości                     i zasięgu.

Efektem realizacji zadania będzie wybudowanie na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni dwóch oczyszczalni ścieków OS-1                  i OS-2 

odbierających ścieki ze wszystkich obiektów należących do Muzeum Wsi Kieleckiej w której zainstalowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni celem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowania, przepustowości i 

zasięgu.

240
Muzeum Wsi 

Kieleckiej

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z 

siecią kanalizacyjną oraz przebudowa 

sieci elektrycznej na terenie Parku 

etnograficznego w Tokarni

Nie dotyczy 58 425,00

Dotacja celowa – 47 

500,00 zł

Środki własne MWK – 10 

925,00 zł

     2017-2019
Celem zadania na rok 2018 jest podjęcie działań mających na celu przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku 

Etnograficznego w Tokarni

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zostanie wykonana kompleksowa przebudowa (modernizacja) istniejącej sieci elektrycznej na 

terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. 

241
Muzeum Wsi 

Kieleckiej

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w 

Michniowie jako pomnik męczeństwa 

polskich wsi w czasie II wojny światowej

"Wspieranie samorządowych instytucji 

kultury – opiekunów miejsc pamięci” ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego

53 950,83 zł

Dotacja Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

–  43 160,66 zł 

Środki własne MWK – 10 

790,17 zł 

2018

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o męczeństwie wsi polskich w czasie II wojny światowej, jako ofiar masowych 

zbrodni reżimu totalitarnego oraz wzmocnienie narodowej tożsamości poprzez organizację uroczystości Dnia Walki i 

Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 75. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów, zorganizowanie otwartej konferencji „Spotkanie 

pokoleń”, seminarium na temat męczeństwa wsi polskich, przygotowanie dodatku edukacyjnego do gazety regionalnej, 

wystawy wraz z akcydensami (zaproszenia, plakat) oraz cyklu audycji historycznych i spotów radiowych.

Efektem realizacji zadania jest upowszechnianie wiedzy o męczeństwie wsi polskich w czasie II wojny światowej, jako ofiar masowych zbrodni 

reżimu totalitarnego oraz wzmocnienie narodowej tożsamości poprzez organizację: uroczystości Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 75. 

Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów, otwartej konferencji „Spotkanie pokoleń” i seminarium na temat męczeństwa wsi polskich, przygotowanie 

dodatku edukacyjnego do gazety regionalnej, wystawy wraz z akcydensami (zaproszenia, plakat) oraz cyklu 6 audycji historycznych i spotów 

radiowych. Cel zadania został osiągnięty poprzez realizację dn. 12.07.2018 centralnych obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 75. 

Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów z udziałem władz państwowych i lokalnych. W ramach niniejszych poczynań Muzeum Wsi Kieleckiej nawiązało 

partnerstwo z Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą w Kielcach oraz z publicznym Radiem Kielce. Wspólne działania umożliwiły realizację 

zaplanowanych rezultatów zadania z uwzględnieniem aspektów historycznych i promocyjnych.

Rezultaty twarde zadania: 

• wystawa „817. Poznaj tę historię” (1 szt. / nakład 2 egz.), 

• drukowany dodatek edukacyjny Kuryer Kielecki do gazety Echo Dnia (1 szt. / nakład 30 000 egz.), 

• obchody uroczystości Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 75. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów (1 szt./ 12.07.2018), 

• emisja audycji historycznych w Radio Kielce (6 szt.), 

• artykuły prasowe i relacje radiowe po konferencji prasowej, 

• konferencja popularnonaukowa na temat męczeństwa polskich wsi. 

Rezultaty miękkie zadania: 

• wzrost wiedzy o martyrologii wsi polskich podczas II wojny światowej, 

• wzrost wiedzy historycznej związanej z II wojną światową, 

• przybliżenie wiedzy na temat masowych zbrodni reżimów totalitarnych, 

• budowanie tożsamości narodowej Polaków, 

• wzmocnienie świadomości historycznej jako niezbędnego elementu dziedzictwa  narodowego, 

• promocja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jako miejsca pamięci 817 wsi polskich spacyfikowanych w czasie II wojny 

światowej. 

Jednocześnie realizacja zadania jest spójna z misją i zadaniami statutowymi Muzeum Wsi Kieleckiej, przez co wpisuje się w zakres działań mających 

na celu upamiętnienie faktów, wydarzeń i postaci związanych z martyrologią wsi polskich oraz organizowanie obchodów rocznic wydarzeń 

związanych z walką i męczeństwem.
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242

Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i 

Turystyki 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej w 2018 roku

Nie dotyczy 1 945 625,37
Budżet Samorządu 

Województwa

7 luty – 31 grudnia 2018 

roku

Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, wyszukiwanie talentów sportowych, oraz budzenie i rozwijanie 

zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi wśród dzieci i młodzieży, zapewnienie aktywnego wypoczynku, zajęcie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży, kształtowanie osobowości młodego człowieka poprzez sportową rywalizację opartą o 

zasadę fair play, uczestnictwo dzieci i młodzieży w poszczególnych etapach zawodów sportowych oraz współpraca w zespole, 

grupie i reprezentacji szkolnej, klubowej, podniesienie poziomu sportowego, który da możliwość zdobycia medali i jak 

najlepszych miejsc w rywalizacji sportowej w zawodach poszczególnych kategorii wiekowych.

Realizacja w/w zadań publicznych zakłada osiągnięcie przez reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego miejsc medalowych i punktowych w 

różnych dyscyplinach sportowych, upowszechnianie, rozwijanie i nawyku do rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku 

wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych, podnoszenie sprawności fizycznej, poprawy i rozwijania zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, 

wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo pod kątem dalszego szkolenia, współzawodnictwo sportowe, kontrola poziomu wyszkolenia 

poprzez uczestnictwo w zawodach, promowanie wolontariatu w sporcie, integracja społeczna poprzez uczestnictwo w zawodach, promowanie działań 

sprzyjających wykorzystaniu bazy sportowej.

243
Muzeum Wsi 

Kieleckiej

Konserwacja ambony w Kościele z 

Rogowa

„Wspieranie działań muzealnych” ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego

32 798,94 zł

Dotacja Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

– 26 229,31 zł 

Środki własne MWK – 6 

569,63 zł

2018

Celem zadania jest odtworzenie pierwotnego wyglądu i kolorystyki ambony zainstalowanej w kościele z Rogowa p.w. Matki 

Boskiej Pocieszenia posadowionym w Parku Etnograficznym w Tokarni w celu ratowania i ochrony sztuki sakralnej będącej 

dziedzictwem kulturowym regionu. 

Efektem realizacji zadania jest odtworzenie pierwotnego wyglądu i kolorystyki ambony zainstalowanej w kościele z Rogowa p.w. Matki Boskiej 

Pocieszenia posadowionym w Parku Etnograficznym w Tokarni w celu ratowania i ochrony sztuki sakralnej będącej dziedzictwem kulturowym 

regionu. Założony cel zadania został osiągnięty poprzez wykonanie pełnej konserwacji przedmiotowej ambony drewnianej z baldachimem (nr 

inwentarzowy MWK 15126). Po zdemontowaniu przedmiotowej ambony konserwacji poddano fragment ściany wewnętrznej kościoła z Rogowa p.w. 

Matki Boskiej Pocieszenia, pierwotnie przysłoniętej przez ambonę. Po zakończeniu prac konserwatorskich ambona, jako element ekspozycji stałej, 

została zainstalowana we wnętrzu kościoła z Rogowa. Rezultaty jakościowe zadania zostały osiągnięte poprzez wykonanie wszystkich zaplanowanych 

prac konserwatorskich. Dzięki przeprowadzeniu prac konserwatorskich obiekt został zabezpieczony, a stan jego zachowania został ochroniony przed 

nieodwracalnym uszkodzeniem. Realizacja zadania jest spójna z misją Muzeum i wpisuje się w długofalowy, konsekwentnie realizowany plan opieki 

nad zabytkami. Realizacji prowadzonych prac towarzyszyła czasowa wystawa fotograficzna uruchomiona we wnętrzach kościoła z Rogowa p.w. 

Matki Boskiej Pocieszenia, na której prezentowane były zdjęcia pokazujące poszczególne etapy wykonywanych prac konserwatorskich. Wystawa 

dostępna była dla zwiedzających w dniach: 31.08.2018-31.12.2018 roku. Wstęp na przedmiotową wystawę był bezpłatny.

244
Muzeum Wsi 

Kieleckiej

Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 4 330 000

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2024

Gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie zbiorów kultury ludowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem budownictwa ludowego, ochrona najcenniejszych zbiorów kultury ludowej, popularyzacja 

kultury ludowej, gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie materiałów 

dokumentacyjnych, archiwalnych, książek, rękopisów, druków                  i innych obiektów związanych z historią Mauzoleum 

Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, upamiętnianie faktów, wydarzeń i postaci związanych z martyrologią wsi polskich, 

organizowanie obchodów rocznic wydarzeń związanych z walką i męczeństwem.

Kontynuacja działalności. 

245
Muzeum Wsi 

Kieleckiej

Projekt nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. 

Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum  

Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 - VIII, oś 

priorytetowa Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury,  

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury

21 563 534

EFRR – 10 008 094,00 zł

Budżet JST – 7 620 135,00 

zł

Pożyczka na sfinansowanie 

podatku VAT – 3 860 

270,00 zł

wkład własny MWK – 2 

035,00  zł

MKiDN – 73 000,00 zł

     2009-2019
Celem projektu jest rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez wzmocnienie potencjału Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 

w Michniowie  na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych

Ostatecznym efektem realizacji projektu będzie oddanie obiektu Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie do użytkowania oraz 

udostępnienie wykonanej ekspozycji stałej, dotyczącej Martyrologii Wsi Polskich, dla zwiedzających.

246
Muzeum Wsi 

Kieleckiej

RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. 

„Rozwój zasobów niezbędnych do 

prowadzenia procesu udostępniania 

zbiorów”

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe,  Działanie 4.4 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego

519 077,49

EFRR – 296 075,21 zł

Budżet JST – 98 692,00 zł

Wkład własny MWK – 

124 310,28 zł

2017-2019
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu oraz zachowanie               i 

zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego, którym są zasoby/obiekty Muzeum Wsi Kieleckiej.

Przewidywanym efektem realizacji projektu będzie:

1. Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu co przyniesie korzyść w postaci stworzenia możliwości skorzystania przez 

społeczeństwo z dotychczas niedostępnych usług w postaci zniesienia barier informacyjnych (system oznakowania), udostępnienia obiektu Zagroda 

Czernikiewiczów dla potrzeb dotychczas niedostępnych usług kulturalnych oraz zwiększenie przepustowości poprzez montaż udogodnienia 

polegającego na nowoczesnym systemie obsługi biletowej. Dzięki temu nastąpi wzrost odwiedzin w jednostce co bezpośrednio przełoży się na wzrost 

dochodów lokalnych przedsiębiorstw                            a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia w usługach turystycznych 

i okołoturystycznych w regionie. 

2. Powstanie nowego miejsca pracy wpłynie na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych.  

3. Zniesienie barier dla osób z dysfunkcją wzroku pozwoli na ich włączenie w życie społeczne w tym kulturalne. 

247
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

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020,  działanie 

8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury

A. 18 778 990,00

- EFRR – 12 845 539,00 zł

- BP – 1 133 430,00 zł

- Województwo 

Świętokrzyskie – 1 133 

430,00 zł

- inne krajowe środki 

publiczne (wydatki 

niekwalifikowalne – 

podatek VAT) – 3 666 

591,00

2017 – 2021

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz                  z 

otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - 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.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zabytków, przez ich konserwację, restaurację i ekspozycję, zwiększenia 

bezpieczeństwa zabytków poprzez montaż instalacji zabezpieczających, poprawy warunków eksponowania dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 

wyposażenia i sprzętu do działalności kulturalno-edukacyjnej, upowszechniania dziedzictwa kulturowego przez inicjowanie projektów badawczych, 

rozwój kompetencji społecznych i wzrost integracji społecznej poprzez wdrożenie oferty kulturalno-edukacyjnej z wykorzystaniem nowych form 

uczestnictwa w kulturze oraz promocji kultury i edukacji kulturalnej na poziomie krajowym, rozwój przemysłów kreatywnych, wzrost przychodów                              

w sektorach kultury. Realizacja projektu, stanowić będzie wsparcie zmian społeczno – gospodarczych regionu. 

248
Muzeum Narodowe 

w Kielcach

Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. 

Ochrona, zachowanie i udostępnienie na 

cele publiczne zabytków ruchomych i 

nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim

 Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020, działanie 

8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury
21 559 772,00

- EFRR– 14 726 172,00 zł

- BP – 2 598 736,00 zł

- inne krajowe środki 

publiczne (wydatki 

niekwalifikowalne – 

podatek VAT) – 4 234 

864,00 zł

2017 – 2021 Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i 

nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim - zwiększenie wykorzystania potencjału Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w 

Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Realizacja projektu pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Pałacu. Zrealizowane działania infrastrukturalne wpłyną 

na poprawę warunków eksponowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa 

narodowego szczególnie dla osób niepełnosprawnych, osiąganie korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze krajowym, wzrost uczestnictwa 

społeczeństwa w kulturze. Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych, autentycznych potrzeb Muzeum i jego otoczenia. Przygotowana 

oferta kulturalna, skierowana do szerokiego grona odbiorców: wykładowców akademickich, studentów, uczniów szkół średnich i osób 

zainteresowanych historią przyczyni się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej. Wdrożony zostanie także projekt edukacyjny CZYTAM-

BYWAM-ZNAM w ramach którego zainteresowani odnajdą usystematyzowane artykuły naukowe i popularnonaukowe, organizowane będą cykliczne 

spotkania tematyczne dla studentów i nauczycieli akademickich oraz zostaną opracowane i udostępnione wyniki badań nad Pałacem w formie 

elektronicznej. Modernizacja Galerii pozwoli na przygotowanie nowych przedsięwzięć edukacyjnych w oparciu o własną kolekcję. Nowa oferta 

kulturalno-edukacyjna, zapewni różnorodną wzbogaconą o nowe elementy jakość merytoryczną, stworzy nowe formy uczestnictwa w kulturze. W 

ramach inwestycji zaplanowano również wysokiej jakości rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Zastosowanie 

ponadstandardowych rozwiązań umożliwiających uczestnictwo w projekcie osób z niepełnosprawnościami, m.in.: podpisy, specjalne ścieżki 

tematyczne. Działania edukacyjne, które powstaną dla poszczególnych grup wiekowych będą miały swoje odpowiedniki dla osób niepełnosprawnych i 

wykluczonych.
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249
Muzeum Narodowe 

w Kielcach

Rozbudowa kolekcji Muzeum 

Narodowego w Kielcach poprzez zakup 

obrazu Franciszka Kostrzewskiego 

„Połów ryb”

PROGRAM KOLEKCJE MUZEALNE 

2018 ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

99 900,00

- MKiDN (Fundusz 

Promocji Kultury) – 56 

300,00 zł

- Województwo 

Świętokrzyskie – 43 

600,00 zł

20.06.2018 – 30.09.2018 Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Franciszka Kostrzewskiego „Połów ryb” – 

zakup obrazu jednego z czołowych malarzy XIX wieku – Franciszka Kostrzewskiego, noszącego tytuł „Połów ryb”.

 Zakup obrazu znacząco wzbogacił kolekcję malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach.

250
Muzeum Narodowe 

w Kielcach

Kupno obrazu Józefa Szermentowskiego 

„Wspomnienia” w celu rozbudowy 

kolekcji Muzeum Narodowego w 

Kielcach

PROGRAMU KOLEKCJE MUZEALNE 

2018 ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 61 200,00

- MKiDN (Fundusz 

Promocji Kultury) – 31 

200,00 zł

- Województwo 

Świętokrzyskie – 30 

000,00 zł

02.07.2018 – 28.09.2018

Kupno obrazu Józefa Szermentowskiego „Wspomnienia” w celu rozbudowy kolekcji Muzeum Narodowego                  w 

Kielcach – zakup obrazu jednego z czołowych pejzażystów XIX wieku – Józefa Szermentowskiego, noszący tytuł 

„Wspomnienia”.
Zakup obrazu znacznie wzbogacił kolekcję malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach.

.

251
Muzeum Narodowe 

w Kielcach

Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 4 200 000

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2024

Upowszechnianie i promowanie rzemiosła artystycznego, malarstwa, rzeźby, grafiki, sztuki ludowej, historii naturalnej, 

archeologii i literatury, opieka nad obiektami dziedzictwa kulturowego i gromadzenie zbiorów związanych z kulturą polską, 

europejską i światową, w tym zbiorów związanych z regionem świętokrzyskim, jego historią oraz historią obiektów poddanych 

opiece Muzeum lub w których prowadzona jest działalność Muzeum, opieka nad zabytkami archeologicznymi i gromadzenie 

ruchomych zabytków archeologicznych,                 a także innych obiektów dokumentujących historię Wiślicy i regionu 

Ponidzia.

Kontynuacja działalności statutowej. 

252

Muzeum Okręgowe 

w Sandomierzu

Współpraca z Wojewódzkim Domem 

Kultury-Realizacja projektu 

Świętokrzyska Akademia Edukacji 

Kulturowej w ramach projektu 

Narodowego Centrum Kultury Bardzo 

Młoda Kultura  współfinansowanego 

przez Województwo Świętokrzyskie

Bardzo Młoda Kultura  2016-2018 8 000,00

100% środki z 

dofinansowania-umowa z 

Wojewódzkim Domem 

Kultury

15.06.2018-19.10.2018 

a) Projekt pt. „Menu Kultury – edukacja kulturowa na serio” skierowany był do dzieci i młodzieży z powiatu sandomierskiego 

zamieszkującego zarówno miasto Sandomierz, jak i tereny okolicznych gmin wiejskich. Projekt miał być odpowiedzią na kilka 

zdiagnozowanych problemów, z którymi borykają się dzieci i młodzież, m.in. pasywność i brak poczucia sprawczości, 

nieśmiałość, brak samodzielności w myśleniu i działaniu, stereotypy i bariery na linii miasto – wieś.

Celem projektu było m.in.:

•  wzmocnienie wśród uczestników postawy aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowania roli 

współtwórcy kultury,

• aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miasta Sandomierza,

• wyrównanie szans w dostępie do kultury dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich powiatu sandomierskiego oraz 

przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu,

• wzrost zainteresowania kulturą poprzez bezpośredni kontakt z różnorodnością dziedzin: muzyka, teatr, sztuki plastyczne, 

film, fotografia itp.,

• przełamanie barier i stereotypów na linii miasto – wieś,

• uatrakcyjnienie czasu wolnego uczestników projektu, poprzez zaangażowanie ich w planowanie działań oraz ich realizację,

• wzmocnienie wśród uczestników projektu kompetencji społecznych m.in. współpracy, kreatywności, odpowiedzialności 

społecznej, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów, umiejętności słuchania, empatii itp.,

• wzmocnienie tożsamości kulturowej wśród uczestników projektu.

Cele i rezultaty prognozowane jako efekty projektu „Menu Kultury. Edukacja kulturowa na serio” zostały w niemal każdym aspekcie osiągnięte. Dzieci 

i młodzież z terenów wiejskich i miasta Sandomierza miały okazję, by w sposób aktywny                                     i atrakcyjny spędzić czas wakacji 

dzięki zaangażowaniu we wszystkie działania projektowe. 

Zgodnie z założeniami, nastąpiła pełna integracja dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i środowiska miejskiego. Obie te grupy miały pełen dostęp 

do proponowanych aktywności – w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu – z czego chętnie korzystały i mocno 

angażowały się we wszystkie podjęte działania. Dzięki różnorodności proponowanych dziedzin i możliwości spróbowania w nich swoich sił każdy 

uczestnik mógł znaleźć ulubioną, najbardziej interesującą go formę ekspresji kulturalnej.

253

Muzeum Okręgowe 

w Sandomierzu
Patriotyzm Jutra-Tadeusz Kościuszko 

Ostatni Rycerz Czasów Nowożytnych
Patriotyzm Jutra 2018 22 584,99

7 439,81 zł -Muzeum 

Historii Polski, środki 

własne

10.09.2018-14.12.2018

Projekt postawił za cel przedstawienie sylwetki jednego z najznamienitszych Polaków. Kościuszko zawsze jednoczył nas, 

Polaków - jak dawniej skupiał nas blask królewskiej korony znaczącej niezawisłość oraz wewnętrzną jedność i niepodzielność - 

bo ,,imię jego jest Polska”. Tradycja Kościuszkowska jest jednym                      z najdrogocenniejszych składników naszego 

narodowego dziedzictwa. Założeniem programu było, aby wykłady, debata oraz lekcje przeprowadzone w ramach zadania 

przypomniały i uświadomiły fenomen Kościuszki, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków, pozbawionego wzorca do 

naśladowania. Ciekawa forma prezentacji, oraz nietypowe tematy spotkań spotkały się z zainteresowaniem szerszej grupy 

społecznej. Podczas wykładu ,,Powstanie kościuszkowskie na ziemi sandomierskiej" oraz lekcji ,,Co nam zostało po Tadeuszu 

Kościuszce?’’ zostały zaprezentowane i omówione, specjalnie przygotowane reprodukcje zdjęć przedstawiające obchody 100. 

rocznicy śmierci T. Kościuszki na sandomierskim rynku (1917 r.), reprint Uniwersału Połanieckiego, obraz Kościuszki 

(pierwsza publiczna prezentacja dzieła pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przechowywanego w 

gabinecie dyrektora II LO                       w Sandomierzu) oraz liczne pamiątki związane z Kościuszką, znajdujące się w 

zbiorach Muzeum oraz osób prywatnych. Utworzono stronę internetową prezentującej mapę miejsc kościuszkowskich w ziemi 

sandomierskiej, dostępną dla wszystkich użytkowników sieci internetowej.

Wydano 400 katalogów/folderów promujących projekt. Katalogi zostaną rozdane bezpłatnie dla szkół                         i 

wszystkich innych uczestników projektu.

Projekt miał szerokie oddziaływanie społeczne w środowisku lokalnym, jego realizacja spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół w Sandomierzu i 

okolicach. Muzeum nawiązało przyjazne relacje z nauczycielami co zapewne zaowocuje dalszą współpracą. Cykl spotkań zaktywizował nie tylko 

instytucje i społeczność sandomierską ale także społeczność wiejską, która ma utrudniony dostęp do dóbr kultury. Poprzez działania służące 

propagowaniu postaci Tadeusza Kościuszki służyć będzie kreowaniu idei patriotyzmu, upowszechnienia historii i tradycji.

254

Muzeum Okręgowe 

w Sandomierzu
Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 310 000

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2023

Gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i 

niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości 

historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 

korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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255

Filharmonia 

Świętokrzyska im 

Oskara Kolberga

Koncerty Familijne Edukacja kulturalna 70 151,14 MKIDN 02.01-2018-31.12.2018

Filharmonia Świętokrzyska organizuje specjalne, edukacyjne pn. Koncerty Familijne odbywające się                        w 

niedzielne przedpołudnia. Są one realizowane w formie innowacyjnie zaprogramowanych i moderowanych koncertów, 

widowisk, warsztatów oraz gier i zabaw mających charakter integracyjny, opartych na współdziałaniu różnych grup 

wiekowych, artystycznych i społecznych. Działania te, w których obok tradycyjnych form wykonawczych wykorzystywane są 

np. nowe technologie, stymulują kreatywność oraz rozwój praktycznych umiejętności uczestników, takich jak śpiew, taniec, 

ruch czy gra na prostych, często własnoręcznie skonstruowanych instrumentach, i w ten sposób kształtują nawyk świadomej i 

krytycznej percepcji sztuki oraz budują poczucie, że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia.

Spotkania te nie były stereotypowymi koncertami, lecz opierały się na interakcji pomiędzy wykonawcami a odbiorcami oraz na ich współdziałaniu, np. 

na: uczeniu się i śpiewaniu piosenek, próbach improwizacji na prostych instrumentach oraz z użyciu naturalnych efektów perkusyjnych (klaskanie, 

stukanie, tupanie), wspólnym rozwiązywaniu zagadek muzycznych, zabawach rytmicznych, wyliczankach, zabawach dźwiękowych, pojedynkach 

muzycznych i grach polegających na reagowaniu na ruchy dyrygenta, dostrzeganiu zmian tempa, dynamiki oraz wysokości dźwięku, a także 

ilustrowaniu muzyki ruchem, gestem i grą ciała, interaktywności słuchaczy wpływającej na przebieg wydarzenia, wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii i mediów służących do prezentacji filmów, obrazów, wizualizacji i utworów elektronicznych. Wszystkie te środki służyły rozwijaniu 

pamięci muzycznej i twórczego myślenia oraz stały się zachętą do czynnego uczestnictwa w kulturze i poczucia więzi grupowej. Przyczyniły się także 

do wzrostu chęci współdziałania i poszerzyły wiedzę młodych odbiorców o muzyce, a także rozbudziły ciekawość muzyczną, kreatywność oraz chęć 

współdziałania w grupie. To z kolei wspomogło przezwyciężanie lęku i nieśmiałości, wzmacniając jednocześnie poczucie własnej wartości. Ponadto 

uwaga dzieci została zwrócona na inne sfery życia codziennego, np. na ekologię, segregację śmieci i dbanie o środowisko oraz na powiązanie tych 

elementów z różnymi dziedzinami sztuki (literatura, plastyka, multimedia). Część działań przyczyniła się również do przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz do rozbudowywania i zacieśniania więzi społecznych, a także do kształtowania poczucia, że wspólne muzykowanie jest 

wartościowym elementem życia społecznego. Dzięki zróżnicowanej wiekowo grupie odbiorców zarówno młodzi słuchacze jak i ich opiekunowie 

wykształcili przy tym nawyk świadomego, regularnego i rodzinnego uczestnictwa w koncertach oraz aktywnego słuchania i współtworzenia muzyki. 

Do udziału w koncertach zaprosiliśmy m.in. zespoły prezentujące kulturę innych narodów, co przyczyniło się do poznawania muzyki danych krajów, 

uczenia się tolerancji i szacunku dla gustu innych ludzi.

256

Filharmonia 

Świętokrzyska im 

Oskara Kolberga

Mikołaj Majkusiak – Koncert na  flet, 

fortepian i orkiestrę symfoniczną
Zamówienia kompozytorskie 20 000,00 MKIDN 02.01-2018-28.02.2019

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie, którego operatorem jest Instytut Muzyki i 

Tańca, to pierwszy w Polsce projekt systemowo wspierający najnowszą twórczość muzyczną. W jego ramach co roku 

powstaje około stu nowych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów, co zapewnia szerokiemu gronu odbiorców 

dostęp do wartościowych dzieł muzyki współczesnej.

W ramach programu realizowane są projekty o bardzo szerokim spektrum gatunkowym: powstają utwory zaliczane do tzw. muzyki klasycznej 

tworzonej współcześnie i spektakle teatru muzycznego, a także przedsięwzięcia łączące różne gatunki muzyczne (np. muzyka popularna i tradycyjna) 

lub transdyscyplinarne projekty z pogranicza muzyki i sztuk performatywnych lub wizualnych. Muzyka, która powstaje dzięki Zamówieniom 

kompozytorskim, ma w założeniu nie tylko rozbrzmiewać                       w salach koncertowych dużych miast, wpisując się w najnowszą historię 

muzyki artystycznej, lecz także docierać do mniejszych ośrodków i do mniej wyspecjalizowanej publiczności, stając się ważnym narzędziem edukacji 

artystycznej.

W ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie dofinansowanych zostaje około 100 dzieł rocznie. 

W pierwszych trzech edycjach udział wzięło prawie 200 kompozytorów.

257

Filharmonia 

Świętokrzyska im 

Oskara Kolberga

Dyrygent – rezydent. Dawid Runtz Dyrygent - rezydent 55 308,56 IMIT 02.02.2018

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy 

i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym.

Zachęcenie polskich instytucji muzycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Program „Dyrygent-rezydent” jest wartościowy dla młodych dyrygentów, którym daje nieocenioną możliwość nabycia praktyki wykonawczej i 

doświadczeń w pracy z profesjonalnym zespołem orkiestrowym. Dla rezydenta istotny jest dłuższy kontakt                        z  zespołem orkiestrowym, 

możliwość poprowadzenia prób sekcyjnych i całego zespołu, a także kontakt z kilkoma doświadczonymi dyrygentami, którym asystują. Nie mniej 

ważnym elementem rezydentury jest także możliwość samodzielnego przygotowania koncertu. Osobnym walorem jest różnorodność repertuarowa 

rezydentury, w tym konieczność nauczenia się partytur nowych utworów, m.in. polskich  i współczesnych.   

258

Filharmonia 

Świętokrzyska im 

Oskara Kolberga

Orare-Torium na orkiestrę, chór, solistów 

i elektronikę 7.1 surround
Zamówienia kompozytorskie 80 401,45 MKIDN   02.01.2018- 28.09.2018

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie, którego operatorem jest Instytut Muzyki i 

Tańca, to pierwszy w Polsce projekt systemowo wspierający najnowszą twórczość muzyczną. W jego ramach co roku 

powstaje około stu nowych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów, co zapewnia szerokiemu gronu odbiorców 

dostęp do wartościowych dzieł muzyki współczesnej.

W ramach programu realizowane są projekty o bardzo szerokim spektrum gatunkowym: powstają utwory zaliczane do tzw. muzyki klasycznej 

tworzonej współcześnie i spektakle teatru muzycznego, a także przedsięwzięcia łączące różne gatunki muzyczne (np. muzyka popularna i tradycyjna) 

lub transdyscyplinarne projekty z pogranicza muzyki i sztuk performatywnych lub wizualnych. Muzyka, która powstaje dzięki Zamówieniom 

kompozytorskim, ma w założeniu nie tylko rozbrzmiewać w salach koncertowych dużych miast, wpisując się w najnowszą historię muzyki 

artystycznej, lecz także docierać do mniejszych ośrodków i do mniej wyspecjalizowanej publiczności, stając się ważnym narzędziem edukacji 

artystycznej.

W ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie dofinansowanych zostaje około 100 dzieł rocznie. 

W pierwszych trzech edycjach udział wzięło prawie 200 kompozytorów.
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Filharmonia 

Świętokrzyska im 

Oskara Kolberga

  XXVI Świętokrzyskie Dni Muzyki Muzyka MKIDN 02.01.2018 - 30.06.2018

Świętokrzyskie Dni Muzyki to coroczny festiwal, którego głównym wątkiem jest szeroka prezentacja muzyki polskiej. Oprócz 

utworów nowych, w tym premierowych, do programu włączane są kompozycje starsze, należące już do repertuarowej klasyki 

lub odkrywane na nowo, najczęściej nigdy wcześniej                      w Kielcach niewykonane, ale pojawiają się również 

pojedyncze kompozycje światowego dziedzictwa muzycznego. Prezentowane są one podczas koncertów oratoryjnych, 

symfonicznych i kameralnych,                          a wzbogacają je spotkania z artystami, projekcje filmowe, wystawy plastyczne, 

promocje wydawnictw. Melomani mają więc szansę poznać różnorodny stylistycznie dorobek, który rzadko pojawia się                               

w abonamentowych koncertach filharmonicznych, odwołuje się do najnowszych zdobyczy sztuki,                           a 

jednocześnie prezentowany jest w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście kulturowym.

Prezentowany podczas festiwalu wielostronny zakres form i dziedzin sztuki, jednak powiązany z muzyką polską, powoduje, iż równie szeroki jest krąg 

odbiorców. Z jednej strony należą do niego wytrawni melomani – stali bywalcy filharmonicznych koncertów, przedstawiciele środowiska muzycznego 

oraz osoby świadome i przygotowane do odbioru sztuki współczesnej,                       z drugiej wszyscy zainteresowani poznawaniem dzieł 

zapomnianych lub nowych prądów w muzyce, ciekawi nowoczesnych technologii, otwarci na współczesność i wysoką kulturę.
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Filharmonia 

Świętokrzyska im 

Oskara Kolberga

Lidia Zielińska – Nie podoba mi się to… 

(Dźwiękowisko V) przeznaczonego na 

cztery grupy młodzieży-amatorów, 

orkiestrę i środki elektroakustyczne

Zamówienia kompozytorskie 70 395,70 MKIDN    02.01.2018- 31.05.2018

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie, którego operatorem jest Instytut Muzyki i 

Tańca, to pierwszy w Polsce projekt systemowo wspierający najnowszą twórczość muzyczną. W jego ramach co roku 

powstaje około stu nowych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów, co zapewnia szerokiemu gronu odbiorców 

dostęp do wartościowych dzieł muzyki współczesnej.

W ramach programu realizowane są projekty o bardzo szerokim spektrum gatunkowym: powstają utwory zaliczane do tzw. muzyki klasycznej 

tworzonej współcześnie i spektakle teatru muzycznego, a także przedsięwzięcia łączące różne gatunki muzyczne (np. muzyka popularna i tradycyjna) 

lub transdyscyplinarne projekty z pogranicza muzyki i sztuk performatywnych lub wizualnych. Muzyka, która powstaje dzięki Zamówieniom 

kompozytorskim, ma w założeniu nie tylko rozbrzmiewać w salach koncertowych dużych miast, wpisując się w najnowszą historię muzyki 

artystycznej, lecz także docierać do mniejszych ośrodków i do mniej wyspecjalizowanej publiczności, stając się ważnym narzędziem edukacji 

artystycznej.

W ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie dofinansowanych zostaje około 100 dzieł rocznie. 

W pierwszych trzech edycjach udział wzięło prawie 200 kompozytorów.
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Świętokrzyska im. 

Oskara Kolberga

Zakup instrumentów muzycznych Infrastruktura Kultury 2018 111 219,53

a) Województwo 

Świętokrzyskie

b) Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

03.04.2018-15.12.2018

Instrumenty nowej generacji, posiadają lepsze parametry techniczne i brzmieniowe, zwiększają możliwości wykonawcze i  

interpretacyjne muzyków. Równie istotne jest, by wymienić instrumenty dla całej grupy muzyków, co pozwoli ujednolicić jej 

brzmienie. Pozytywnie wpłynie to na jakość i gamę doznań słuchaczy uczęszczających na koncerty. Lepsze wykonawstwo 

przełoży się także na pozyskanie nowych odbiorców                        w przyszłości. Zakup instrumentów muzycznych jest dla 

Filharmonii inwestycją pozwalającą należycie prowadzić podstawową działalność statutową.

Nastąpiła wymiany starych, zużytych instrumentów na nowe. Dzięki temu nastąpiło ujednolicenie instrumentarium orkiestrowej grupy fletów, a w 

konsekwencji także jej brzmienie. 
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Świętokrzyska im. 

Oskara Kolberga

Zakup macierzy dyskowej, 1 komputera 

do playerów i 3 komputerów do pracy 

bieżącej 

38 780,00
Województwo 

Świętokrzyskie
do 14.12.2018 roku

Zakup macierzy dyskowej ma na celu usprawnienie istniejącego systemu informatycznego Filharmonii, stworzenie komfort 

zabezpieczenia gromadzonych i przetwarzanych danych zapobiegając ich niepożądanej utracie. Komputer do playerów 

reklamowych został zakupiony w celu wymiany starego użytkowanego od                6 lat. Komputery do pracy bieżącej 

zakupiono w celu wymiany starych zużytych. 

Zakupiliśmy  macierz dyskową, 1 komputer do playerów i 3 komputery do pracy bieżącej.
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Świętokrzyska im. 

Oskara Kolberga

Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 7 227 725

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2024

Systematyczne podnoszenie poziomu i kształtowanie kultury muzycznej społeczeństwa, zaspokajanie potrzeb i upodobań 

odbiorców w dziedzinie muzyki, spełnianie wiodącej funkcji w rozwoju kultury muzycznej w województwie.
Kontynuacja działalności statutowej. 
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Pedagogiczna 

Biblioteka 

Wojewódzka

Subwencja oświatowa Nie dotyczy 5 756 002,18

Budżet państwa, 

Województwo 

Świętokrzyskie

bezterminowy

Wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, 

gromadzenie, opracowywanie, chronienie, przechowywanie, udostępnianie użytkowników materiałów bibliotecznych, 

organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, organizowanie                                 i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, prowadzenie działalności 

informacyjnej i bibliograficznej poprzez tworzenie specjalistycznego w zakresie edukacji, uczestniczenie w regionalnym i 

krajowym systemie informacji edukacyjnej oraz szkolenie jej użytkowników, tworzenie warunków do indywidualnej i grupowej 

pracy samokształceniowej nauczycieli, inspirowanie i promocja edukacji czytelniczej, umożliwienie czytelnikom prac naukowo-

badawczych, organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności lekcji bibliotecznych, 

otwartych zajęć edukacyjnych i spotkań autorskich.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Wojewódzka 

Biblioteka 

Publiczna im. 

Witolda 

Gombrowicza w 

Kielcach

Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 5 850 000

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2024

Zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych, uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz 

zachowanie dziedzictwa kulturowego, gromadzenie i upowszechnianie dorobku kulturalnego, realizacja krajowej polityki 

bibliotecznej.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Wojewódzka 

Biblioteka 

Publiczna im. 

Witolda 

Gombrowicza w 

Kielcach

Rozwój zasobów Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Witolda 

Gombrowicza w Kielcach – Centrum 

Multimedialne

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

19 569 015,85

Wartość całkowita projektu 

wynosi 19 569 015,85 

PLN, wnioskowane 

dofinansowanie to 18 590 

565,06 PLN, wkład UE 

wynosi 16 633 663,47 

PLN a wkład własny 978 

450,79 PLN

01.09.2014 roku – 

31.12.2020 roku

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne, których realizacja pozwoli na stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, jako obiektu pełniącego funkcje kulturalne,                  w celu zachowania 

dziedzictwa kulturowego, zwiększenia dostępu mieszkańcom województwa świętokrzyskiego do dóbr kultury co wpłynie na 

pozytywną, trwałą i realną zmianę w rozwoju gospodarki,           e-kultury i kreatywnego przemysłu kulturowego. 

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost zainteresowania kulturą u 4500 użytkowników odwiedzających Bibliotekę do 

12.2021 r. i poprawa dostępności do najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu, 

przechowywanych w instytucjach regionalnych poprzez rozbudowę WBP w Kielcach i utworzenie do 12.2020 r. 1 Centrum 

Multimedialnego            o powierzchni 1 844,61 m² do prowadzenia działalności kulturalnej. Cel projektu jest zgodny z celami 

szczegółowymi Osi priorytetowej 4, działanie 4.4. RPO WŚ 2014-2020.

Rezultatem realizacji projektu, poprzez rozbudowę WBP w Kielcach i utworzenie do 12.2020 roku Centrum Multimedialnego                      o 

powierzchni 1 844,61 m² do prowadzenia działalności kulturalnej, będzie przewidywany wzrost zainteresowania kulturą u 4500 użytkowników 

odwiedzających Bibliotekę do 12.2021 roku i poprawa dostępności do najcenniejszych dokumentów                                   i piśmienniczych zabytków 

kultury regionu, przechowywanych w instytucjach regionalnych.

Zwiększy się dostępność do infrastruktury Biblioteki oraz zgromadzonych dzieł i materiałów bibliotecznych. Ponadto rozbudowa Biblioteki przyczyni 

się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym realizowany jest projekt.

W ramach stworzonej infrastruktury oraz nowych usług Biblioteka zwiększy zakres tematyczny oraz częstotliwość form pracy                  z 

czytelnikiem a także przedsięwzięcia dla pracowników bibliotek publicznych regionu świętokrzyskiego  m.in. konferencje tematyczne i seminaria, 

szkolenia dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek; tematyczne warsztaty (w tym warsztaty komputerowe dla seniorów 60+), konkursy literackie i 

plastyczne dla różnych grup wiekowych czytelników, spotkania 

z pisarzami, poetami, artystami; tematyczne prezentacje przygotowywane dla uczniów szkół, w tym dotyczące zbiorów zabytkowych oraz historii 

książki; zorganizuje wystawy tematyczne i okolicznościowe zarówno ze zbiorów własnych jak                         i zasobów różnych instytucji kultury w 

kraju. 

Kontynuowany będzie udział w wielu akcjach ogólnopolskich m.in. Europejskie Dni Dziedzictwa, Tydzień Bibliotek, Czytanie Narodowe, Cała Polska 

Czyta Dzieciom, Noc Bibliotek, Tydzień z Internetem oraz wydarzeniach regionalnych m.in. Tydzień Kultury Języka, Święto Kielc, BiblioFerie, 

Wakacje z książką, Wielki Bój Planszówkowy, przedsięwzięcia związane z wydarzeniami patriotycznymi, historycznymi i społecznymi, Dyskusyjne 

Kluby Książki.

Inwestycja stanowi jednocześnie naturalną konsekwencję dynamicznych zmian dokonujących się w bibliotekach publicznych                w zakresie 

technologii informatycznych, organizacji udostępniania zbiorów i otwartości tych instytucji na oczekiwania czytelników.
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Wojewódzki Dom 

Kultury  im. J. 

Piłsudskiego w 

Kielcach

Doposażenie w sprzęt uzupełniający 

działalność kulturową WDK w Kielcach

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,  Oś Priorytetowa 4 Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe, Działanie 4.4. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 

189 255,00
Województwo 

Świętokrzyskie
01.08.2017-28.02.2018 Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.

W wyniku realizacji niniejszego projektu  osiągnięto jeden ze strategicznych celów wynikających  ze strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego  do 2020 roku tj. : Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału społecznego, wsparcie zatrudnienia i 

wyższa jakość życia w Regionie. Działania w tym obszarze z koncentrowano na poprawie jakości i dostępności usług społecznych, poprzez inwestycje 

w infrastrukturę  kultury.

268

Wojewódzki Dom 

Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego w 

Kielcach

Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 4 410 689

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2024

Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury reprezentatywnych 

dla regionu świętokrzyskiego, prowadzenie zintegrowanego systemu e–informacji kulturalnej województwa świętokrzyskiego, 

tworzenie warunków dla rozwoju w regionie amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, 

rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 

województwa.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Wojewódzki Dom 

Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego w 

Kielcach

Świętokrzyska Akademia Edukacji 

Kulturowej

Program Narodowego Centrum Kultury w 

Warszawie Bardzo Młoda Kultura 2016-

2018

712 334,40 zł

Działanie finansowane 

w trybie trzyletnim

Województwo 

Świętokrzyskie: 178 

083,60 zł  

Narodowe Centrum 

Kultury: 534 250,80 zł

22 II 2016 – 30 XI 2018

Celem Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej było utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami 

kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana była na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu 

świętokrzyskiego w kreowaniu klimatu sprzyjającego rozwijaniu współpracy, zaufania, kreatywności i innowacyjności.

Działania realizowane w projekcie zmierzały do:

• tworzenia modelu współpracy między kulturą i edukacją opartego na podejmowaniu wspólnych inicjatyw oddolnych – 

projekty na rzecz edukacji kulturowej,

• zmiany świętokrzyskiego modelu upowszechniania kultury na rzecz modelu animacji społecznokulturalnej,

• zbudowania innowacyjnej i adekwatnej do potrzeb odbiorców naszego regionu oferty na rzecz rozwoju edukacji kulturowej 

uwzględniającej m.in.: zainteresowania odbiorcy, kompetencje artystyczno-estetyczne uczestników życia kulturalnego i 

pozytywne wartościowanie uczestnictwa w kulturze.

Trzyletni projekt Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizował wdrażanie modelu edukacji kulturowej na terenie Województwa 

Świętokrzyskiego. W porozumieniu z instytucjami partnerskimi (m.in. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w 

Kielcach, Biuro Wystaw Artystycznych oraz liczne ośrodki kultury w województwie) dokonano diagnozy kultury i stanu edukacji kulturowej w 

województwie. Na podstawie badań diagnostycznych opracowano program warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury, które zrealizowano 

kolejno w każdym powiecie (kilkudniowe warsztaty od 6 do 8 godzin dziennie, w każdym powiecie). Warsztaty obejmowały edukację kulturową – 

nowoczesne metody                           i narzędzia pracy, a także elementy diagnozy i ewaluacji działań, proces sieciowania, projektowania i wystąpienia 

publiczne. Następnie przeprowadzono konkurs regrantingowy na projekty realizowane w obszarze edukacji kulturowej, skierowane do dzieci i 

młodzieży, realizowane w partnerstwach między przedstawicielami edukacji i kultury, z uwzględnieniem organizacji pozarządowych. Przyznano 

granty na realizację wybranych w konkursie projektów (w sumie 15 projektów). Projekty zaprezentowane zostały podczas Świętokrzyskiej Giełdy 

Projektów podsumowującej ŚAEK. Równocześnie prowadzone były działania ewaluacyjne, informacyjne, promocyjne i sieciujące, których efektem 

jest baza niemal 1000 osób aktywnie działających na polu edukacji kulturowej. Dodatkowo prowadzono warsztaty pomocnicze (np. z wystąpień 

publicznych, pisania             i rozliczania projektów itp.), zrealizowano spotkania integracyjne, warsztaty wyjazdowe i spotkania podsumowujące 

każdy rok działania projektu. Bieżąca działalność związana z projektem dokumentowana była na stronie projektu www.saek.pl, zawierającej galerie 

zdjęć, programy zajęć, ogłoszenia, informacje i relacje z realizowanych projektów, a także specjalistyczne teksty ekspertów w dziedzinie edukacji 

kulturowej. Część zebranych materiałów znalazła się w publikacji podsumowującej ŚAEK 2016-2018, wydanej na zakończenie projektu. 
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Wojewódzki Dom 

Kultury  im. J. 

Piłsudskiego w 

Kielcach

Dokumentacja Projektowa dla 

przedsięwzięcia pn.”Przebudowa i 

rozbudowa istniejącej Sali gimnastycznej 

i zaplecza w Wojewódzkim domu 

Kultury w Kielcach w raz z 

zagospodarowaniem otoczenia w celu 

dostosowania tych obiektów do nowych 

funkcji kulturalnych”

Dotacja celowa z budżetu 300 000,00
Województwo 

Świętokrzyskie
2018

Celem bezpośrednim jest przebudowa i rozbudowa istniejącej Sali gimnastycznej w celu dostosowania jej do nowych funkcji 

kulturalnych.
Wykonano dokumentację projektową.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach 

Subwencja oświatowa Nie dotyczy 5 810 521,13

Budżet państwa, 

Województwo 

Świętokrzyskie

bezterminowy

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i 

samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, 

konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, udzielanie konsultacji, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki, obsługa 

zjazdów, konferencji, szkoleń, seminariów itp.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach 

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na 

rzecz rozwoju II 

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na 

rzecz rozwoju II
10 400,00 Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Od momentu podpisania 

umowy do 31.12.2018 

roku 

Wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. 

Przybliżenie społeczeństwu zagadnień dotyczących sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności 

między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się.

Stworzenie sieci szkół- liderów edukacji globalnej.

Powstanie sieci szkół- liderów edukacji globalnej.

273

Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach 

Liderzy dla Młodzieży – II edycja 

Programu
Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów 170 000,00 Budżet JST maj – grudzień 2018 rok

Rozwój liderski grupy 19 osób, działających na rzecz młodzieży w woj. świętokrzyskim poprzez wzrost ich kompetencji oraz 

przygotowanie do realizacji lokalnych przedsięwzięć na rzecz młodzieży. 

Ewaluacja Programu pokazała, że w jego drugiej edycji udało się osiągnąć zakładane cele. Program przyczynił się do wsparcia                 w liderskim 

rozwoju kolejnej grupy 19 osób działających na rzecz młodzieży w woj. świętokrzyskim, a także do wzmocnienia sieci liderów i promowania postawy 

odpowiedzialności za region i jego mieszkańców. 

Efekty Programu można ukazać na 4 poziomach funkcjonowania uczestników:  

1. Indywidualnym - zmiany na poziomie wzmocnienia pewności siebie i świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz określenia swoich 

priorytetów w działalności liderskiej. 

1. Zespołowym -  lepsze zrozumienie roli liderskiej i jej znaczenia dla budowania zespołu, zwiększenie motywacji do prowadzenia zespołów oraz 

przyjmowania odpowiedzialności liderskiej,  wzrost kompetencji w zakresie delegowania zadań i dostrzegania potencjału we współpracownikach. 

2. Instytucjonalnym - uporządkowanie działalności własnych organizacji (kilku uczestników), zaangażowanie się w pracę na rzecz nowych organizacji 

oraz wzmocnienie skuteczności działań podejmowanych na rzecz młodzieży. 

3. Środowiskowym – podjęcie przez liderów działań promujących już istniejące inicjatywy młodzieżowe w gminach, wzajemna inspiracja nowymi 

obszarami możliwości działania w swojej okolicy, korzystanie z wpływu na decyzje i inicjatywy podejmowane w swoich gminach i powiatach, 

opracowanie wizji zmian w swoich środowiskach.

Oprócz efektów już widocznych, z pewnością za jakiś czas ujawnią się efekty długofalowe Programu.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego
Nie dotyczy 39 360,00 Budżet JST

Projekt realizowany był w 

okresie od 1 do 21 

grudnia 2018 roku

Szkolenia nauczycieli prowadzone w ramach projektu miały na celu:

• zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania zasobów i usług dostępnych w chmurze internetowej do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych oraz różnorodnych projektów edukacyjnych,

• prezentację zasobów wspomagających rozwój zawodowy nauczycieli,

• prezentację zasobów dydaktycznych wypracowanych w projektach realizowanych przez ŚCDN w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeprowadzono szkolenia nauczycieli informatyki i innych przedmiotów z 79 szkół, które są beneficjentami projektu „e-Pracownie województwa 

świętokrzyskiego”. W szkoleniach uczestniczyło 171 nauczycieli (16 grup szkoleniowych). Zajęcia realizowane były w wymiarze 18 godzin 

dydaktycznych (3 moduły 6-cio godzinne).

Prezentowane w czasie szkoleń treści spotkały się z dużym zainteresowaniem nauczycieli. Ewaluacja projektu prowadzona była zarówno w formie 

dyskusji z uczestnikami szkoleń, jak również przy użyciu anonimowej ankiety. Na pytanie: „Czy informacje zdobyte podczas szkolenia będą przydatne 

pod względem wykorzystania ich w Pani/Pana pracy zawodowej?” 77% respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 19% - „raczej tak” oraz 

4% - „trudno powiedzieć”. Część szkół (24) zgłosiło chęć wdrożenia bezpłatnej usługi Office 365 Education we własnej szkole. Szkołom tym 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaoferowało pomoc we wdrożeniu w postaci szkoleń adresowanych zarówno dla informatyków 

(pełniących funkcję administratora szkolnego usługi) jak też do pozostałych nauczycieli. Szkolenia realizowane będą w okresie marzec-czerwiec 2019 

roku.

275

Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Tolerancja- Integracja-Kultura-Otwartość Program  Erasmus+ 241 014,61 zł Unia Europejska lata  2017-2019.
Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i 

integracyjnej.

Podczas trwania projektu i po jego zakończeniu uczestnicy opracują nową ofertę edukacyjną, materiały dydaktyczne oraz  scenariusze zajęć 

skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz rad pedagogicznych w obszarze którego dotyczy projekt.  
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – 

rozwijanie kompetencji matematyczno-

przyrodniczych

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

324 995,00
Unia Europejska, Budżet 

Państwa, Budżet JST
01.03.2018-28.02.2019

Zwiększenie matematyczno-przyrodniczych kompetencji kluczowych u 180 uczniów z 5 szkół podstawowych położonych na 

obszarach wiejskich Obszaru Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie umiejętności u 10 

nauczycieli/nauczycielek w zakresie rozwijania tych kompetencji u uczniów/uczennic w okresie od 01.03.2018 do 29.02.2019 

roku.

1) Wskaźniki produktu:

a) Liczba nauczycieli objętych wsparciem – 12 osób.

b) Liczba nauczycieli  objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 12 osób.

c) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 12 osób.

d) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych                            w programie 

– 208 osób.

2) Wskaźniki rezultatu:

a) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 12 osób.

b) Liczba nauczycieli, którzy nabyli kompetencje z zakresu TIK po opuszczeniu programu – 12 osób.

c) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 205 osób.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Zapewnienie dyrektorom i innym osobom 

pełniącym funkcje kierownicze w 

świętokrzyskich szkołach i przedszkolach 

wsparcia szkoleniowo- doradczego w 

zakresie przywództwa edukacyjnego w 

kształtowaniu kompetencji kluczowych  

uczniów poprzez system placówek 

doskonalenia nauczycieli

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego

956 499,00
Unia Europejska, Budżet 

Państwa
2018-2019

Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, który 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i 

przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie przywództwa edukacyjnego.

• 256 szkół skorzysta z kompleksowego modelu wspomagania szkoły

• 256 przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty zostanie objętych wsparciem w zakresie przywództwa edukacyjnego skoncentrowanego na 

skutecznym uczeniu się uczniów, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

• 1 sieć współpracy trenerów

• 2 sieci współpracy doradców

• 26 sieci współpracy uczestników

• 256 diagnoz w zakresie kształcenia KK, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz wdrożenia metod zindywidualizowanego podejścia 

do ucznia

• 1 opracowany przegląd polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu

• 3 przewodniki prezentujące dodatkowe rozwiązania organizacyjno-metodyczne dla kadry kierowniczej w zakresie kształcenia wybranych 

kompetencji kluczowych.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli                                                                             

w Kielcach

Nowoczesna szkoła zawodowa – 

nowoczesny region

 Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020

1 545 881,09
Unia Europejska, Budżet 

Państwa 
2016-2018

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku 

pracy.

• 58 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabyło kompetencje w zakresie dualnego podejścia do 

kształcenia i szkolenia.

• 56 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabyło kompetencje w wiedzy                            i umiejętności 

zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy (inteligentne specjalizacje: Branża targowo – kongresowa, Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo 

spożywcze, Przemysł metalowo – odlewniczy, Technologie informacyjno – komunikacyjne, Turystyka zdrowotna i prozdrowotna, Zasobooszczędne 

budownictwo, Zrównoważony rozwój energetyczny).

• 56 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabyło kompetencje w zakresie specjalistycznej wiedzy 

merytorycznej w zakresie zawodów które wpisują się w inteligentne i horyzontalne specjalizacje województwa świętokrzyskiego.

• 560 uczniów nabyło kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania ścieżką swojej kariery zawodowej.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli                                                                             

w Kielcach

Projekt - Akademia Obywatelska 1918 50 000,00 Budże j.s.t
październik 2018 – 

październik 2019 

Główne cele projektu Akademia Obywatelska 1918 to:

• kształtowanie postawy szacunku dla historii własnego narodu;

• aktywizacja i edukacja obywatelska młodych ludzi w społecznościach lokalnych;

• budowanie i rozwijanie zainteresowania przeszłością związaną ze środowiskiem lokalnym.

Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, integracja środowiska lokalnego ze szkołą w duchu patriotyzmu, budowanie i 

rozwijanie zainteresowań historia Polski.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Tworzenie testów i ćwiczeń 

interaktywnych za pomocą nowoczesnych 

narzędzi ICT

Grant czyli szkolenie w ramach 

wojewódzkich zadań edukacyjnych 

świętokrzyskiego kuratora oświaty w 2018 

roku

14 300,00 Budżet Państwa

Szkolenia odbyły się w 

okresie od 17 września do 

30 listopada 2018 r.

Stworzonych zostało 10 

grup szkoleniowych po 

10 osób w każdej grupie. 

Szkolenie obejmowało 16 

godzin dydaktycznych.

Celem głównym szkolenia „Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT” jest 

doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie testowania i tworzenia testów, quizów, ankiet, lekcji powtórzeniowych, lekcji 

utrwalających, sprawdzianów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT.

Przeszkolonych zostało 100 nauczycieli, którzy bardzo wysoko ocenili kompetencje prowadzącego mgr inż. Tomasza Sokołowskiego. Bardzo dużym 

uznaniem cieszą się materiały szkoleniowe opracowane do szkolenia oraz materiały opracowane na platformie e-learningowej. Nauczyciele bardzo 

dawali odczuć pozytywną ocenę ogromu pracy włożonego w przygotowanie programu szkolenia, zakresu tematycznego szkolenia oraz organizacji 

merytorycznej.

Kurs cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem, co dało się zauważyć już podczas rekrutacji. Stworzonych zostało 10 grup szkoleniowych po 10 

osób w każdej grupie. Szkolenie obejmowało 16 godzin dydaktycznych. Po uruchomieniu kursu zainteresowanie szkoleniem było tak duże, że 

uruchomione zostały 3 grupy dodatkowe. I przeszkolonych zostało 39 osób dodatkowych. Szkolenie grup dodatkowych odbyło się w ramach 

działalności statutowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i obejmowało ten sam zakres tematyczny i godzinowy, co 

grupy w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Zainteresowanie szkoleniem Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT jest nie tylko wśród nauczycieli z 

województwa świętokrzyskiego, ale także chętnie wziął udział nauczyciel konsultant ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 

drugi rok z rzędu uczestniczył w tym szkoleniu doradca metodyczny z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach.

Szkolenie we wszystkich 10 grupach szkoleniowych w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz w trzech 

grupach dodatkowych przygotował oraz przeprowadził mgr inż. Tomasz Sokołowski.

W opinii uczestników szkolenia, jak i prowadzącego mgr inż. Tomasza Sokołowskiego wszystkie treści określone w programie kursu zostały 

zrealizowane oraz udało się osiągnąć zaplanowany główny cel szkolenia oraz szczegółowe cele szkolenia.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Dziecięca Piłka Ręczna 
Świętokrzyski Program Wspierania 

Aktywności Fizycznej
100 000,00 Budże j.s.t rok 2018

Głównym celem naszych działań jest wsparcie świętokrzyskich szkół w zakresie poprawy jakości zajęć wychowania 

fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym, a co za tym idzie – promocja aktywności fizycznej wśród uczniów klas I–III. 

Najważniejszą korzyścią dla uczestników programu będzie rozwój kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego oraz pomoc lokalnym samorządom w doposażeniu szkół w 

niezbędne pomoce dydaktyczne.

• Poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym

• Promocja aktywności fizycznej wśród uczniów klas I – III

• Rozwój kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego 

• Wsparcie dla 70 szkół w doposażenie w sprzęt sportowy.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Grant Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty „Egzamin ósmoklasisty – 

podstawy prawne, procedury i standardy"

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
9 060,00 Budżet Państwa 26 września 2018 roku

Zapoznanie 360 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego (po 120 nauczycieli języka polskiego, 120 nauczycieli 

matematyki, 120 nauczycieli języków obcych) z zagadnieniami związanymi z egzaminem ósmoklasisty: 

W efekcie przeprowadzenia konferencji uczestnicy zdobyli wiedzę na temat egzaminu ósmoklasisty. Uczestnicy otrzymali wydruk prezentacji oraz 

płytki CD z materiałami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Konkursy przedmiotowe – regulamin, 

procedury

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 2018 

roku

3 780,00 Budżet Państwa
18 października 2018 

roku

• poznanie właściwych przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji konkursów przedmiotowych;

• uświadomienie sobie roli kuratorium oświaty, szkoły oraz placówki doskonalenia w toku realizacji kolejnych etapów 

konkursów przedmiotowych;

• poznanie zapisów regulaminu ogólnego i regulaminów przedmiotowych dotyczących poszczególnych konkursów 

przedmiotowych.

W czasie konferencji uczestnicy poznali:

• podstawę prawną organizowania konkursów przedmiotowych;

• warunki ogólne dotyczące realizacji konkursów przedmiotowych na wszystkich trzech etapach;

• zasady kwalifikowania uczniów do kolejnych etapów;

• warunki trybu odwoławczego;

• warunki szczegółowe organizacji konkursów wynikające ze specyfiki poszczególnych przedmiotów;

• rolę kuratorium oświaty, szkoły i placówki doskonalenia związaną z organizacją i realizacją konkursów przedmiotowych.
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Świętokrzyskie 

Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w 

Kielcach

Wykorzystanie mediacji i negocjacji w 

rozwiązywaniu konfliktów w szkole - 

organizowanego w ramach 

Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w 

2018 roku

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 2018 
8 080,00 Budżet Państwa

lipiec - grudzień 2018 

roku

Cel główny: Poznanie alternatywnych możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz technik mediacji i negocjacji.

Cele szczegółowe: 

Uczestnik szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:
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Zespół Szkół 

Specjalnych przy 

Świętokrzyskim 

Centrum 

Rehabilitacji

subwencja oświatowa Nie dotyczy 2 687 503,12

Budżet Państwa, 

Województwo 

Świętokrzyskie

bezterminowy

Zapewnienie uczniom rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego zgodnie z ich możliwościami 

psychofizycznymi w warunkach bezpieczeństwa i poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i 

wyznaniowej - w realizacji tego zadania Zespół respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania 

wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku, zapewnia uczniom realizację celów 

rewalidacyjnych i terapeutycznych, zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i bezpieczeństwa w szkole i oddziale 

przedszkolnym oraz w czasie zajęć organizowanych poza nimi, umożliwienie uczniom rozwoju talentów i zainteresowań 

poznawczych, społecznych, artystycznych, organizowanie w miarę potrzeb zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w celu 

pogłębienia ich zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie poczucie tożsamości narodowej, językowej, religijnej oraz szacunek 

dla własnej historii i kultury.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Skarżysku-

Kamiennej

Uczę się – poznaję – zdobywam 

doświadczenie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój
70 353,66 Budżet UE 01.12.2016 – 30.06.2018

Poprawa jakości kształcenia, zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności oraz uwolnienie potencjału słuchaczy 

CKZiU, bez względu na wiek i sytuację społeczną

1. Zwiększenie mobilności słuchaczy

2. Poprawa umiejętności językowych

3. Podniesienie umiejętności praktycznych

4. Zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym w opiece i rehabilitacji

5. Poznanie standardów i procedur medycznych opieki nad chorymi we Włoszech

6. Zapoznanie się z kompleksową opieką w zaspakajaniu potrzeb życiowych 

7. Poznanie specyfiki i organizacji pracy placówki opiekuńczej za granicą

8. Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy

9. Nabycie doświadczenia i umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu w obcej kulturze i środowisku międzynarodowym                         (w tym 

zawodowym).
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Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Skarżysku 

Kamiennej

Subwencja oświatowa Nie dotyczy 1 285 992,71

Budżet Państwa, 

Województwo 

Świętokrzyskie

bezterminowy

Umożliwienie zdobycia przez absolwentów wymaganych standardami kwalifikacji zawodowych, kształtowanie środowiska 

wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie                  o systemie oświaty, sprawowanie 

opieki nad uczniami, słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Centrum, umożliwienie uczniom, słuchaczom 

podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                 i religijnej, udzielanie uczniom, słuchaczom pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej, oraz prowadzenie poradnictwa zawodowego skierowanego do słuchaczy i uczestników form 

pozaszkolnych, umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, słuchaczy poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć z 

elementami informatyki w zakresie nauki języków obcych i kół zainteresowań, umożliwienie doskonalenia zawodowego, 

umożliwiającego uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanie oferty kształcenia 

ustawicznego do oczekiwań uczestników, zwiększając szansę ich zatrudnienia, opracowywanie i wydawanie materiałów 

metodyczno-dydaktycznych na potrzeby prowadzonego kształcenia, gromadzenie informacji naukowo-technicznych na 

potrzeby kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, współpraca z 

urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, współpraca z pracodawcami w zakresie 

przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, a także w zakresie 

organizacji kształcenia ustawicznego pracowników, współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie zawodowe i 

ustawiczne w kraju i za granicą, organizacja zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Morawicy

Subwencja oświatowa Nie dotyczy 2 277 447,36

Budżet Państwa, 

Województwo 

Świętokrzyskie

bezterminowy

Umożliwienie zdobycia przez absolwentów wymaganych standardami kwalifikacji zawodowych, kształtowanie środowiska 

wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie             o systemie oświaty, sprawowanie 

opieki nad uczniami, słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Centrum, umożliwienie uczniom, słuchaczom 

podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                  i religijnej, udzielanie uczniom, słuchaczom pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej, oraz prowadzenie poradnictwa zawodowego skierowanego do słuchaczy i uczestników form 

pozaszkolnych, umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, słuchaczy poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć z 

elementami informatyki w zakresie nauki języków obcych i kół zainteresowań, umożliwienie doskonalenia zawodowego, 

umożliwiającego uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanie oferty kształcenia 

ustawicznego do oczekiwań uczestników, zwiększając szansę ich zatrudnienia, opracowywanie i wydawanie materiałów 

metodyczno-dydaktycznych na potrzeby prowadzonego kształcenia, gromadzenie informacji naukowo-technicznych na 

potrzeby kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, współpraca z 

urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, współpraca z pracodawcami w zakresie 

przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, a także w zakresie 

organizacji kształcenia ustawicznego pracowników, współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie zawodowe i 

ustawiczne w kraju i za granicą, organizacja zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury
Nie dotyczy 4 950 000,00

Województwo 

Świętokrzyskie
2011 – 2024

Tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki teatralnej, propagowanie twórczości scenicznej polskiej                      i 

zagranicznej, poszukiwanie nowych form sztuki scenicznej, doskonalenie form teatralnej działalności artystycznej, współpraca 

ze społecznym ruchem kulturalnym, w tym udzielanie pomocy artystycznej                     i instruktażowej.

Kontynuacja działalności statutowej. 
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Wystawy Od „Balladyny” po „ 

Ciemności. 20 plakatów na 20 lat 

Województwa,

prezentacji spektaklu „Cyrograf na 

kanwie legend Świętokrzyskich” w 

ramach Kalendarza Obchodów Roku 

Jubileuszu 20-lecia Województwa 

Świętokrzyskiego

Obchody Roku Jubileuszu 20-lecia 

Województwa Świętokrzyskiego

Dotacja celowa 

Województwa 

Świętokrzyskiego w 

wysokości 25 000,00 

zł

2018

291

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Kielecki  Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny – druga edycja
Program MKiDN  „ Teatr i taniec” 

Współfinansowanie 

MKiDN-120 000,00 

zł i Województwo 

Świętokrzyskie 118 

209,42 zł

2018

292

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

140-lecie Teatru w Kielcach-jubileusz 

istnienia jednej z najstarszych scen 

     w Polsce-zadanie dwuletnie
Program MKiDN  „ Teatr i taniec” 

Współfinansowanie 

MKiDN -180 000,00 

zł i Województwo 

Świętokrzyskie 45 

000,00 zł

2018-2019
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Zakup wyposażenia na potrzeby 

działalności kulturalnej Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Program MKiDN -  Infrastruktura kultury

Współfinansowanie 

MKiDN 80 000,00 zł i 

Województwo 

Świętokrzyskie 20 

000,00 zł

2018

294

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

26.  Plebiscyt Publiczności  „O Dzika 

Różę”
Inicjatywa lokalna- Festiwal teatralny

Współfinansowanie 

Prezydent Miasta 

Kielce (10 000,00 zł 

zakup biletów) i Teatr 

im Stefana 

Żeromskiego -25 

458,74 zł

2018

Województwo 

Świętokrzyskie, Minister 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego , Prezydent 

Miasta Kielce, Instytut 

Teatralny, środki własne 

Teatru

Festiwal - cele: stworzenie platformy spotkań profesjonalistów i miłośników teatru,  ma na celu również zwiększenie 

zainteresowania w Polsce kulturą wschodnią oraz naszych gości festiwalowych twórczością polskich artystów, promowanie i 

prezentowanie przedstawień z Polski i Europy, które przyczyniają się do rozwoju teatru jako dziedziny sztuki i które zdobyły 

uznanie krytyków oraz publiczności zarówno w swoich krajach jak i zagranicą. Stworzenie kielczanom i mieszkańcom 

województwa świętokrzyskiego sposobności poznania istotnych spektakli powstałych zarówno na podstawie literatury 

współczesnej, jak i klasycznej możliwości zobaczenia w swoim regionie międzynarodowych artystów i ich twórczości.

 

140-lecie Teatru w Kielcach - jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce

Cele: promocja i utrwalenie działalności oraz dokonań jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce, powstałej w 1879 

roku, która od początku istnienia swą siedzibę ma przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach, przygotowanie premiery spektaklu 

"Widnokrąg" na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Michała Kotańskiego, a także panel dyskusyjny 

"Teatr wczoraj, dziś i jutro" z udziałem artystów na przestrzeni lat związanych z kielecką sceną oraz współpracujących z nią 

obecnie. wydanie dwutomowego katalogu zawierającego szczegółowe kalendarium działalności sceny, bogate w dokumentację 

fotograficzną – pierwsze tego typu wydawnictwo w historii Teatru.

Dzika róża – cele: możliwość uczestniczenia w ofercie kulturalnej kieleckiej sceny różnorodnym grupom społecznym, 

promocja dokonań artystycznych Teatru

Celem przygotowania dokumentacji projektowej jest  przeprowadzenie remontu kapitalnego-  zadanie „Przebudowa, 

rozbudowa i  nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Plenerowa prezentacja  spektaklu Cyrograf na kanwie legend Świętokrzyskich w muszli koncertowej i przestrzeni wokół niej,                 w Parku im. 

Stanisława Staszica w Kielcach zgromadziła ponad 600 osób. Zaprezentowane widowisko cieszyło się dużym uznaniem widzów. 

Wystawa Od „Balladyny” po „ Ciemności. 20 plakatów na 20 lat Województwa była prezentowana w okresie 27.03.2018 do 31.08.2018 roku. 

Przestrzeniami wystawienniczymi stały się: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka 

UJK , w Galerii Korona.

W 2018 roku Teatr aktywnie włączył się w obchody jubileuszy : 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości oraz corocznie organizowane Święto Kielc. 

Zrealizowano zadanie mające na celu doposażenie kieleckiej sceny teatralnej w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy                            i 

multimedialny. Celem zadania było uzupełnienie elementów wyposażenia pracowni teatralnych. Zaspokoiło to najbardziej palące potrzeby w zakresie 

techniki teatralnej, podniosło efektywność funkcjonowania zaplecza technicznego. Realizacja stanowiła kontynuację doposażania zaplecza 

technicznego kieleckiej sceny rozpoczętą w poprzednich latach. 

W 2018 roku został zorganizowany międzynarodowy festiwal teatralny – 2 edycja. W ramach zadania pokazane zostało 8 tytułów /11 spektakli/ z 

Hiszpanii, Węgier i Polski. 

Realizując wyżej wymienione projekty i inicjatywy osiągnięto zakładane rezultaty:

- integracja społeczna różnych środowisk 

- zdobycie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z wysoką kulturą,

- podwyższenie kompetencyjności świadomego odbioru sztuki,

- długofalowe efekty w niwelowaniu barier szczególnie mentalno-społecznych w dostępie do kultury

W trakcie realizacji jest dokumentacja techniczna remontu Teatru – planowane zakończenie zadanie/uzyskanie pozwolenia na budowę – maj 2019 

roku.
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Obchody 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości  w tym: wernisaż 

wystawy 

zatytułowanej „W stronę niepodległości” , 

drugą częścią obchodów był program 

artystyczny „10 utworów na 10 dekad”

Program ogólnopolski -Obchody 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości  

Środki własne Teatru 

– 1 058,11 zł
2018

296

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Biała Noc w ramach Święta Kielc, pokaz 

widowiska „Słowo i gest dla 

Niepodległej” 

Program Święto Kielc  
Środki własne Teatru 

– 718,38 zł
2018

297

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Niepodległa dla wszystkich – bazar 

literacki w ramach obchodów 

Europejskich Dni   

Dziedzictwa

Program Europejskie Dni  Dziedzictwa
Środki własne Teatru 

– bez kosztowo
2018

298

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Prezentacja spektaklu „ 1946” w ramach  

4. edycji Dnia Teatru Publicznego w 

Polsce 

pod hasłem „Bilet do teatru za 300 

groszy”

Program Dzień Teatru Publicznego w Polsce 

Środki Instytutu 

Teatralnego -                   

9 193,00 zł

2018

299

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Konkurs na wystawienie Polskiej Sztuki 

Współczesnej – częściowa refundacja 

kosztów

przygotowania premiery spektaklu „ 

Rasputin”

Konkurs Na wystawienie Polskiej Sztuki 

Współczesnej

Środki Instytutu 

Teatralnego                         

-90 000,00 zł

2018

300

Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w 

Kielcach

Dokumentacja projektowa dla zadania 

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach”  

Projekt inwestycyjny – Dokumentacja 

techniczna

Dotacja celowa 

Województwa 

Świętokrzyskiego w 

łącznej wysokości 2 

434 001,58 zł

-  w 2017 roku 

rozliczono w ramach 

zadania wydatki na 

kwotę 549 119,68 zł

-  w 2018 roku 

rozliczono dotację 

wysokości 1 532 

056,90 zł

-  w 2019 roku 

planowane do 

wykorzystania środki 

finansowe wynoszą 

352.825,00 zł                                                                 

2017-2019

* Wartości inicjatyw/przedsięwzięć/konkursów/grantów/projektów podana jest na podstawie danych przekazanych przez Departamenty oraz jednostki organizacyjne UMWŚ. Kwoty przedstawiają całą wartość realizowanego zadania, faktyczne wykonanie w 2018 roku, albo zaplanowane do wydatkowane środki w 2018 roku.


