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1
Departament Inwestycji i 

Rozwoju 

Innowacyjna edukacja - nowe 

możliwości zawodowe
Gospodarka i innowacje

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój/Oś priorytetowa IV Innowacje 

społeczne i współpraca 

ponadnarodowa/Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne

5 957 370,57

Budżet Państwa, Europejski Fundusz 

Społeczny (UE) oraz Budżet 

Województwa Świętokrzyskiego 

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 

doświadczenie partnera zagranicznego. Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej 

„Lagging Regions” implementowanego przez Bank Świat.

Kluczowym, innowacyjnym aspektem projektu jest zwiększenie częstości i jakości kształcenia praktycznego w miejscu pracy 

jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez działania, które stanowią 

bezpośrednio odpowiedź na bariery zidentyfikowane w trakcie pogłębionej analizy, zaplanowane na podstawie 

doświadczeń międzynarodowych zaadoptowanych do lokalnej sytuacji. W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście 

do zwiększenia skali kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

Zrealizowane działania w 2019 roku:

- organizacja pięciu spotkań grantowych w powiatach województwa świętokrzyskiego, trzech spotkań platformy współpracy 

grantobiorców oraz organizację spotkania Komitetu Sterującego ds. rozwoju kształcenia praktycznego; 

- organizacja grupowych kursów pedagogicznych dla przedstawicieli przedsiębiorstw, indywidualnych zajęć z doradztwa 

zawodowego dla uczniów oraz specjalistycznego doradztwa edukacyjnego dla Grantobiorców (5 modułów - zagadnienia 

prawne, finansowo-podatkowo-księgowe, edukacja włączająca, edukacja zawodowa, budowanie wizerunku przyszłego 

pracownika i pracodawcy); 

- zlecenie opracowania śródokresowego badania ewaluacyjnego oraz przygotowania artykułów branżowych nt. kształcenia 

zawodowego; 

- przeprowadzono akcję upowszechniająca zawierająca produkcję i emisję spotów reklamowych; 

- organizacja udziału szkół w targach branżowych; 

- przeprowadzono szkolenia pracowników zaangażowanych do realizacji projektu;

- ogłoszono II nabór dla Grantobioców, w wyniku którego dofinansowanie otrzymały 3 nowe granty.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju 

Popytowy System Innowacji – 

rozwój MŚP w regionie 

świętokrzyskim poprzez 

profesjonalne usługi doradcze

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 2 

Konkurencyjna gospodarka, działanie 2.1 

Lepsze warunki do rozwoju MŚP

1 542 028,66
Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (UE)
10.2018 – 11.2023

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług 

świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu przedsiębiorstwom z sektora MŚP w 

województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego 

przez IOB.

Projekt jest wynikiem inicjatywy Catching up regions realizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, której jednym z działań było przeprowadzenie przez 

Ekspertów Banku Światowego badania potrzeb świętokrzyskich przedsiębiorców, które zapewnią im wzrost 

konkurencyjności. Analiza MŚP jasno wykazała, iż usługi konsultingowe/doradcze wspomagające rozwój MŚP powinny 

być sprofilowane pod względem branży oraz cech przedsiębiorstwa, a efektywna usługa, to usługa dopasowana na 

indywidualnych zasadach do potrzeb każdej z firm. W projekcie przewidziano więc zastosowanie popytowego schematu w 

realizacji usług doradczych przez Instytucje Otoczenia Biznesu i uczelnie wyższe. Zostanie na ten cel przekazanych 

minimum 200 voucherów dla MŚP, którzy wg zapotrzebowania w swojej firmie oraz zgodnie z profilem ich działalności, 

sami wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować, a tym samym 

pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Usługi będą realizowane w grupach: standardowe, specjalistyczne oraz proinnowacyjne dla grup MŚP.

Drugim wspierającym modułem w projekcie będzie wsparcie w postaci voucherów dla Instytucji Otoczenia Biznesu 

(minimum 7 – zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego), na przygotowanie nowych/ ulepszonych 

pakietów usług skierowanych do MŚP w obszarze rozwoju inteligentnych specjalizacji (w tym opracowanie strategii i 

standardów oferty).

Zrealizowane działania w 2019 roku:

- odbył się pierwszy konkurs na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych

- podpisano 65 umów na realizację voucherów dla MŚP 

- zorganizowano 10 warsztatów informacyjnych dla MŚP, 

- zaprojektowano, wykonano i wdrożono platformę internetową oraz zakupiono certyfikat SSL WILDCARD oraz 

poniesiono koszty obsługi technicznej, 

- zrealizowano kampanię informacyjno-promocyjną dla przedsiębiorców (w tym dostawę materiałów informacyjnych, 

napisanie i publikację artykułów prasowych, emisję spotów radiowych i banera multimedialnego),

- ogłoszono drugi konkurs na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.
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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)

Gospodarka i innowacje

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

212 823,21 zł

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego - UE, Budżet 

Województwa Świętokrzyskiego

06.2018 - 05.2023

Celem projektu jest 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 które będą mieć 

długotrwały wpływ na rozwój regionalny.

Projekt skupia się na wsparciu 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. 

Zrealizowane działania w 2019 roku.:

- powołano regionalną grupę interesariuszy

- 3 spotkania regionalnej grupy interesariuszy, które zgromadziły reprezentantów instytucji kultury działających w regionie

- opublikowano ogłoszenia informacyjno-promocyjne na  temat projektu w dzienniku regionalnym i  na jego stronie 

internetowej (2 w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej

- wykonano poszerzoną analizę projektów i dokumentów strategicznych w zakresie dziedzictwa kulturowego wraz z 

przeprowadzeniem badania ankietowego oraz wyłonieniem dobrych praktyk w regionie świętokrzyskim

- W dniach 14-17 października 2019 r. odbyło się 3-dniowe spotkanie partnerskie o charakterze międzynarodowym wraz z 

konferencją prasową i konferencją otwartą dla publiczności, wizytami studyjnymi i spotkaniami warsztatami oraz 

spotkaniem Komitetu Sterującego.

Załącznik nr 1 – Całościowe zestawienie przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

Informacje dotyczące inicjatyw, przedsięwzięć, konkursów, grantów 

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

będących w kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

4
Departament Inwestycji i 

Rozwoju 

Access to Microfinance for Small 

and Medium-sized Enterprises 

(Dostęp do

mikrofinansowania dla Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw) – ATM 

for SMEs

Gospodarka i innowacje

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

711 305,70 / 40 152,64 

 EFRR - UE – 85%  

Budżet Województwa Świętokrzyskiego 

– 15%
01.04.2016-31.03.2021

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/ Stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz zachęcanie do powstawania nowych przedsiębiorstw.

Założeniem projektu jest współpraca w zakresie wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą pomiędzy lokalnymi 

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

społecznego zasięgu instytucji finansowych. W okresie od 01.04.2016 roku do 31.03.2019 roku realizowana była I faza 

międzynarodowego projektu „ATM for SME`s”, która obejmowała głównie wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami 

oraz działania komunikacyjne. Faza ta poświęcona była procesowi zapoznania się z dobrymi rozwiązaniami w zakresie 

mikrofinansowania, które z sukcesem realizowane są w krajach takich jak np. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, 

Norwegia czy Węgry. W ww. czasie odbyło się szereg spotkań i wizyt międzynarodowych, które poświęcone były 

konkretnym zagadnieniom w obszarze mikrofinansowania, m.in.: „Zrównoważony rozwój i efektywność programów 

mikrofinansowania”, „Społeczne i technologiczne innowacje w mikrofinansowaniu”, „Społeczny zasięg mikrofinansowania 

i łagodzenie negatywnych efektów finansowego wykluczenia”, „Mikrofinansowanie jako narzędzie wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości” czy „Promocja lokalnych funduszy mikro finansowych i inicjatyw pro przedsiębiorczych”. 

Ponadto, głównym efektem wdrażania tej fazy było zidentyfikowanie podczas spotkań u wszystkich partnerów projektu 

dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć jako wzór do wdrażania w różnych regionach Europy i zebranie ich w formie 

Katalogu Dobrych Praktyk: „European Good Practices: ATM for SME`s Interreg Project`s Experience”. Katalog ten 

każdorazowo był przekazywany dla uczestników spotkań związanych z realizacją projektu, m.in. podczas regionalnych 

spotkań i warsztatów z grupą interesariuszy, których brali udział m.in.: FARR Starachowice, KSWP Końskie, Forum 

Pracodawców, Sandomierski Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, Świętokrzyski 

Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeniowy Województwa Świętokrzyskiego, ŚCIiTT Kielce, itp.

Jednocześnie, istotnym efektem było także stworzenie Regionalnego Planu Działań „Regional Action Plan – ATM for 

SME`s”, który zakłada propozycje działań mające na celu wdrożenie usprawnień w obszarze instrumentów finansowych w 

regionie świętokrzyskim w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego, Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Plan Działań w szczególności 

poświęcony jest wypracowaniu najefektywniejszych modeli wsparcia dla przedsiębiorców w formie mikrofinansowania. 
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju 
Świętokrzyski Racjonalizator Gospodarka i innowacje nie dotyczy 28 500,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2012-2024

Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej 

poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony 

w Urzędzie Patentowym RP

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

gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W 2019 roku w ramach XI 

edycji konkursu przyznano 6 Nagród za zgłoszone wynalazki, 3 Wyróżnienia za patenty oraz 2 Nagrody Główne. 
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju 
Świętokrzyska Nagroda Jakości Gospodarka i innowacje nie dotyczy 41 450,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2012-2024

Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i 

systemy zarządzania przez jakość.

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych firm, jednostek, instytucji które w ramach prowadzonej działalności kierują się 

ideami zarządzania jakością. W 2019 roku, w ramach XXI edycji konkursu nagrodzone zostały 3 podmioty.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju 

Projekt promocji gospodarczej: 

Świętokrzyskie - hard to pronounce, 

easy to do business in

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020, Oś priorytetow 2 

Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.4. 

Promocja gospodarcza kluczowych branż 

gospodarki regionu

625 255,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 

/ UE
2016-2020 Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego.

Celem projektu „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” jest promocja gospodarcza woj. 

Świętokrzyskiego, prowadząca do jego rozwoju gospodarczego, wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych, 

podniesienia potencjału pro-eksportowego przedsiębiorstw oraz wzmocnienia rozpoznawalności regionu pod kątem 

gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem 7 inteligentnych specjalizacji regionu. Projekt ma na celu zbudowanie 

spójnego modelu promocji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. W ramach przedmiotowego 

projektu w 2019 roku zrealizowano: 2 krajowe konferencje branżowe (dla sektora turystyki zdrowotnej i rolno - 

spożywczej), 2 misje przyjazdowe zagranicznych przedsiębiorców (z sektora turystyki zdrowotnej i rolno - spożywczego) 

oraz 2 spotkania B2B przy okazji wydarzeń targowych na Targach Kielce.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju 
Projekt: ENERSELVES Gospodarka i innowacje

Interreg Europe

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

29 721,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 

/ UE
2017-2020

Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu 

promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności 

energetycznej

W ramach projektu ENERSELVES promowane są nowe lub ulepszanie już istniejących rozwiązania w celu wspierania 

procesów wdrażania efektywności energetycznej w budownictwie. Projekt ma na celu wypracowanie, na podstawie 

dzielenia się doświadczeniami wśród zagranicznych partnerów, propozycji zmian w dokumentach strategicznych szczebla 

regionalnego, które przyczynią się m.in. do zwiększenia znaczenia energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W 2019 

roku rozpoczęła się II faza monitorowania rezultatów projektu, miało miejsce również jedno spotkanie partnerów projektu 

w Rzymie poświęcone monitorowaniu realizacji.
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju 
Projekt: RESINDUSTRY Gospodarka i innowacje

Interreg Europe

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

17 100,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego  

/ UE
2019-2023

Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej.

RESINDUSTRY ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez zmniejszenie jego 

energochłonności poprzez większą integrację OZE. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu 

poprzez obniżenie rachunku za energię, zwiększenie ich niezależności energetycznej, a tym samym oddzielenie kosztów 

energii od geopolitycznych efektów zewnętrznych. Aby osiągnąć te długoterminowe cele strategiczne, celem 

krótkoterminowym jest zwiększenie inwestycji w OZE w przemyśle poprzez ulepszenie operacji dzięki nowym politykom 

promocji OZE. W 2019 roku odbyło się pierwsze wydarzenie, które zapoczątkowało fazę 1 projektu RESINDUSTRY. 

Wydarzenie zgromadziło partnerów projektu, lokalnych, regionalnych i krajowych interesariuszy działających w dziedzinie 

odnawialnych źródeł energii (OZE) w przemyśle, a także przedstawicieli sektora finansowego, zajmujących się 

finansowaniem inwestycji w efektywność energetyczną.
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Fundusz Pożyczkowy 

Województwa 

Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Projekt 1.3 Tworzenie i rozbudowa 

funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych Osi priorytetowej  

1. Rozwój przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 

2013

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, Projekt 1.3 Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych

60 000 000,00

51 000 000,00 środki finansowe z RPO 

2017-2013 / 9 000 000,00 środki własne 

Spółki

2010 do 2016 plus spłaty 

max 10 lat plus 

archiwizacja 10 lat tj. do 

2036 roku

Udzielanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców z segmentu MSP 

koncentrujących swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego
Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Województwa 

Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Realizacja umowy nr: DPR-

VIII.043.37.2016/6 w ramach 

Projektu: „Utworzenie i 

dokapitalizowanie Funduszu 

Pożyczkowego Województwa 

Świętokrzyskiego Sp. z o.o.”   RPO 

WŚ  na lata 2007 – 2013.

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, Projekt 1.3 Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych

52 627 874,98
52 627 874,98 środki finansowe z RPO 

2017-2013

2017 do 2026 plus spłaty 

max 10 lat plus 

archiwizacja 10 lat tj. do 

2046 roku

Udzielanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców z segmentu MSP 

koncentrujących swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP
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Fundusz Pożyczkowy 

Województwa 

Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

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

Gospodarka i innowacje

Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 2 

Konkurencyjna gospodarka, Działanie  2,6 

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  

finansowania działalności świętokrzyskich 

MŚP

61 597 430,76

40 000 000,00 środki finansowe z RPO 

2014-2020 / 21 597 430,76  środki 

własne Spółki

04.2018 do 02.2021 plus 

spłaty 5 lat plus 

archiwacja 10 lat ( do 

2036 roku)

Udzielanie pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców z segmentu MSP 

koncentrujących swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł  finansowania działalności świętokrzyskich MŚP
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Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Sp. z o.o.

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

Gospodarka i innowacje

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

Suma powierzonych środków zgodnie z 

zawartą Umową nr DPR-

VIII.043.37.2016/7 z dn. 29.12.2016 

roku wraz z Aneksem nr 1 z dn. 

28.07.2017 roku wyniosła 

22.297.784,78 zł.

Wartość Projektu (kapitału 

poręczeniowego) na dzień 31.12.2019 

roku wyniosła: 20.473.984,46 zł, przy 

czym łączna wartość aktywnych na 

dzień 31.12.2019 roku poręczeń 

udzielonych w ramach realizowanego 

Projektu wyniosła 12 979 733,45 zł. 

Łączna wartość udzielonych w 2019 

roku poręczeń wyniosła 10 865 600,00 

zł, przy czym roczna kwota udzielonych 

poręczeń zakładana w Umowie nr DPR-

VIII.043.37.2016/7 z dn. 29.12.2016 

roku w sprawie dalszego wykorzystania 

przez Beneficjenta środków 

dofinansowania Projektu wynosi 4 459 

556,96 zł. 

W myśl par. 10 ust. 1 Umowy 

"Beneficjentowi przysługuje opłata za 

zarządzanie, stanowiąca 4% 

średniorocznie, liczona od kapitału 

według stanu na 1 stycznia danego roku, 

bądź w przypadku pierwszego 

kalendarzowego roku realizacji Umowy 

na dzień przekazania środków"

Środki własne JST do ponownego 

wykorzystania
01.01.2017 - 31.12.2026 

Celem Projektu jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji 

pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na 

terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do 

kredytów, 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 roku do dnia dzisiejszego Fundusz udzielił 93 

jednostkowych poręczeń na kwotę 31.275.789,88 zł (a więc w ciągu nieco ponad 3 lat wykonał ponad 70% obrotu 

planowanego na lata 2017-2026), zabezpieczając tym samym finansowanie zwrotne zasilające rynek świętokrzyski w 

kwocie 55.307.687,36 zł, co według danych uzyskanych od przedsiębiorców przyczyniło się do utworzenia 122 nowych, a 

ponadto  utrzymania wielu już istniejących miejsc pracy.

Realizowany Projekt zapewnia niezbędne wsparcie kapitałowe Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., 

prowadzącego niszową, niekomercyjną działalność jaką jest udzielanie poręczeń za zobowiązania przedsiębiorców sektora 

MMŚP o charakterze kredytowym, przez co Fundusz przeciwdziała tzw. wykluczeniu bankowemu części świętokrzyskich 

przedsiębiorców, ułatwia im dostęp do finansowania zewnętrznego wspierając ich rozwój i tworzy sprzyjające warunki dla 

rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Świętokrzyskim.
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Uzdrowisko Busko-Zdrój 

S.A.

Opracowanie innowacyjnej 

technologii oczyszczania wód po 

kąpielowych w Uzdrowisku Busko-

Zdrój

Gospodarka i innowacje
RPSW.01.00.00

Innowacje i nauka
5 000 000,00

kwota dofinansowania: 1 701 102,17 / 

wklad własny: 3 298 897,83
2018.04.01 – 2020.12.30 

Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania wód po kąpielowych w Uzdrowisku Busko-

Zdrój.

Przedmiotem projektu jest opracowanie stanowiska pilotażowego mającego wdrożyć w warunkach rzeczywistych 

technologie oczyszczania wód po kąpielowych, traktowanych obecnie jako ścieki przemysłowe do stanu pozwalającego na 

ich ponowne wykorzystanie do działalności uzdrowiska.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach 

Koordynacja systemów 

zabezpieczenia społecznego 

Realizacja zadań ustawowych:

- pełnienie funkcji instytucji 

właściwej,

- przyjmowanie i rozpatrywanie 

wniosków bezrobotnych o wydanie 

odpowiednich dokumentów w 

sprawach świadczeń z tytułu 

bezrobocia (dokumenty PD U1, PD 

U2, PD U3 oraz dokumenty z serii 

SED),

- wydawanie decyzji w sprawach 

świadczeń z tytułu bezrobocia dla 

osób bezrobotnych z krajów 

Wspólnoty,

- udzielanie informacji w zakresie 

świadczeń wynikających z 

koordynacji (…)

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz.1482, ze zm.)

2019
Realizacja zadań wynikających  z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie 

świadczeń dla bezrobotnych.

W 2019 roku w ramach koordynacji (..) wydano: 1103 decyzji;  110  dokumentów PD U1/SED U002; 2  dokumenty SED 

U006; 4  dokumenty PD U2. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

16

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach 

Obsługa Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych                   

Realizacja zadań ustawowych:

1.Wypłata świadczeń 

pracowniczych.

2. Dochodzenie zwrotu wypłaconych 

świadczeń.

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o 

ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy

 Ad.1

812,43 tys. zł (kwota wypłaconych 

świadczeń pracowniczych)

Ad.2

a) 1.097,85 tys. zł (kwota odzyskanych 

należności Funduszu),

b) 10,80 tys. zł (kwota należności 

rozłożonej na raty),

c) 1.246,68 tys. zł (kwota umorzonych 

nieściągalnych należności Funduszu). 

Środki Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych
2019

Zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla pracowników w przypadku braku możliwości ich 

zaspokojenia przez niewypłacalnego pracodawcę.

1. Zaspokojenie niewypłaconych przez niewypłacalnych pracodawców należności pracowniczych - wypłata świadczeń dla 

pracowników.

2. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń - odzyskanie części wypłaconych świadczeń od podmiotów zobowiązanych.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach 
Świadczenie usług poradnictwa 

zawodowego
Bezrobocie i rynek pracy

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, art. 8 ust. 

8 pkt 1). 

W ramach usługi poradnictwa zawodowego udzielane są porady indywidualne, prowadzone zajęcia grupowe oraz 

świadczona jest informacja zawodowa. Adresatami usługi są: osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracujące zmierzające 

zmienić zawodu, przekwalifikować lub podnieść kwalifikacje oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

świętokrzyskiego.  W 2019 roku łącznie z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało  2 883 osoby oraz 853 uczniów. 

Usługą indywidualnego poradnictwa zawodowego objęto 218 osoby, poradnictwa grupowego - 693,  indywidualnej 

informacji zawodowej - 906, a grupowej informacji zawodowej - 1066 osoby.

W ramach tworzenia informacji zawodowych została opracowana i rozdystrybuowana do instytucji i partnerów rynku pracy 

publikacja pn. „Własna firma - krok po kroku”. 
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach Regionalne Targi Pracy Bezrobocie i rynek 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 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Regionalne Targi Pracy to wydarzenie o zasięgu ponadlokalnym, dającym możliwość kontaktu nie tylko z pracodawcami 

działającymi na terenie danego powiatu, lecz także powiatów ościennych. Dlatego do współpracy przy poszczególnych 

wydarzeniach zapraszane były powiatowe urzędy pracy sąsiadujące z głównym organizatorem. Przestrzeń Targów 

podzielona została na 3 strefy: zatrudnienia, edukacji i przedsiębiorczości, a  w każdej z nich dostępne były oferty 

wspierające rozwój zawodowy i dostęp do zatrudnienia. W ramach Regionalnych Targów Pracy odbywały się również 

spotkania informacyjne dla osób poszukujących pracy oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. W latach 2014-2019 

WUP we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy woj. świętokrzyskiego zorganizował 23 edycje RTP. 

W roku 2019 odbyły się 4 RTP: w Ostrowcu Św. (12.04.), Opatowie (30.05.), Skarżysku – Kamiennej (06.06.) i Końskich 

(27.09.). Łącznie w 4 edycjach RTP wzięło udział 247 wystawców oraz 4 700 osób zainteresowanych znalezieniem 

zatrudnienia.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach 

Prowadzenie rejestru agencji 

zatrudnienia oraz wydawanie 

certyfikatów o dokonaniu wpisu do 

rejestru agencji zatrudnienia 

(zadanie ustawowe określone w art. 

8 ust. 1 pkt 17 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy)

Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz.1482, ze zm.)

2019

Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia w celu utrzymania jednolitego standardu świadczenia 

legalnego pośrednictwa pracy i zatrudnienia oraz umożliwienia dostępu osobom poszukującym pracy 

do usług agencji zatrudnienia.

WUP w imieniu marszałka województwa, wydaje na potwierdzenie wpisu  do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia certyfikat lub certyfikaty uprawniające do świadczenia usług w ramach agencji zatrudnienia.  Ponadto na 

podstawie stosownych przepisów dokonuje w drodze decyzji wykreśleń podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. W 

2019 r. wpisano do KRAZ 31 podmiotów, wykreślono  34.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach 

Realizacja zadań wynikających z 

prawa swobodnego przepływu 

pracowników między państwami 

UE/EFTA, poprzez wspieranie i 

realizację działań sieci EURES, w 

tym koordynowanie realizacji tych 

działań przez Wojewódzki Urząd 

Pracy na terenie  województwa,  we 

współpracy z ministrem właściwym 

do spraw pracy, samorządami 

powiatowymi oraz  innymi 

podmiotami uprawnionymi do 

realizacji działań sieci EURES

Bezrobocie i rynek pracy

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 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).

Usługi sieci EURES w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w 

państwach członkowskich UE/EFTA skierowane były do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, młodzieży, studentów 

oraz pracodawców. Organizowano porady grupowe, udzielano porady indywidualne w siedzibie WUP, powiatowych 

urzędach pracy, uczelniach oraz „na odległość” (e-mail, telefon). Kadra EURES uczestniczyła w targach i giełdach pracy 

organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz partnerów rynku pracy. Na stoiskach informacyjnych udostępniano 

zagraniczne oferty pracy oraz udzielano informacji nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EFTA, a także sposobów i 

metod poszukiwania pracy. W 2019 r. przeprowadzono 18 dyżurów EURES w powiatowych urzędach pracy woj. 

świętokrzyskiego 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 uczestniczyło 177 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 (w 14 spotkaniach wzięły 

udział łącznie 153 osoby), prowadzono stoisko EURES podczas 16 przedsięwzięć organizowanych przez instytucje i 

partnerów rynku pracy, ponadto 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 2019 roku z usług sieci EURES na terenie 

województwa świętokrzyskiego skorzystało łącznie 1 549 osób.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach 
Oś priorytetowa I „Osoby młode na 

rynku pracy”
Bezrobocie i rynek pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

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

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. 

W ramach PO WER osoby młode otrzymują wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy 

indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Wsparcie 

kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych odpowiada na trudności i bariery, jakie młodzi ludzie 

napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy i jest realizowane poprzez:

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

(obligatoryjne),

- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,

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

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

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

Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kompleksowym wsparciem objętych zostało 

niemal 26.419 pozostających bez pracy młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego (do 30 roku życia), z 

których 10.909 to osoby długotrwale bezrobotne, ponad 17.204– mieszkańcy obszarów wiejskich, a 1.075 – osoby z 

niepełnosprawnościami, a więc grupy znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto ze wsparcia w ramach 

wdrażanych projektów skorzystało blisko 3.076 osób biernych zawodowo. W wyniku udzielonego wsparcia do końca 2019 

roku 18.573 uczestników projektów podjęło pracę, a ponad 4.129 uzyskało nowe kwalifikacje.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach Środki rezerwy Funduszu Pracy Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz.1482, ze zm..)  Inicjatywa Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

odpowiedzi na zapotrzebowania 

powiatowych urzędów pracy na środki 

rezerwy Funduszu Pracy

5 873 600,00 Środki rezerwy Funduszu Pracy 2019

Celem programów realizowanych ze środków Funduszu Pracy było objęcie wsparciem 

instrumentami rynku pracy określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

następujących grup osób:

- bezrobotnych zamieszkujących na wsi;

- bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników 

objętych zwolnieniami monitorowanymi;

- bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia;

- bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi;

- bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, 

w szczególności niepełno-sprawną;

- bezrobotnych długotrwale.

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 2019 r., poz. 1482, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy 

na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294), zwane dalej rozporządzeniem RM, 

- rozporządzenie Ministra Pracy i 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,

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

poz. 638), zwane dalej rozporządzeniem o programach specjalnych.

Programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy były realizowane w 2019 

roku przez wszystkie powiatowe urzędy pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem powiatu 

starachowickiego oraz Miasta Kielce. 

Realizacja programów polegała na objęciu przez powiatowe urzędy pracy uczestników następującymi aktywnymi formami 

przeciwdziałania bezrobociu: staże zawodowe, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, szkolenia, bony szkoleniowe, bony na 

zasiedlenie, roboty publiczne. 

Przewidywanym efektem realizacji programów było podjęcie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w programach. 

Powiatowe urzędy pracy do każdego programu finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy określały minimalny 

poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który podlegał ocenie przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wojewódzki 

Urząd Pracy w Kielcach w 2020 roku będzie zbierać dane z powiatowych urzędów pracy na temat zrealizowanej 

efektywności zatrudnieniowej w 2019 roku w ramach przyznanych środków rezerwy Funduszu Pracy.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach Krajowy Fundusz Szkoleniowy Bezrobocie i rynek pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz.1482, ze zm.)

5 506 000,00 zł pula podstawowa + 

914 800,00 zł w ramach rezerwy 

Ministra

Środki Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego
2019 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców województwa oraz pracodawców.

W 2019  roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego objęto wsparciem  3.355 pracowników i pracodawców. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jedno z głównych narzędzi podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

i pracodawców. To wyodrębniona pula środków Funduszu Pracy, w ramach której możliwe jest finansowanie szkoleń i 

kursów zawodowych, a także studiów podyplomowych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Środki 

te, każdego roku pozostają w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. 

Z wnioskiem o dofinansowanie w ramach KFS może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pra-

cownika. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak też np. organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników, 

spółdzielnie oraz instytucje publiczne. Ważne jest to, by pracownik, który podnosi kwalifikacje w ramach KFS, był 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę – może być to pełen etat, lub jego część. Pracodawca jako osoba pracująca może 

sam skorzystać z kształcenia finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego mogą być finansowane również egzaminy zawodowe, certyfikaty potwierdzające nabycie 

kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
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Wojewódzki Urząd Pracy w 

Kielcach Barometr zawodów Bezrobocie i rynek pracy

Umowa nr DRP-V/20/GW/2019 z dnia 19 

marca 2019 roku  w sprawie dofinasowania 

części zadań realizowanych przez 

wojewódzki urząd pracy na zlecenie 

ministra właściwego do spraw pracy oraz 

części kosztów wynagrodzeń i składek na 

ubezpieczenia społeczne, składek na 

Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych zawarta 

pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej  a Samorządem 

Województwa Świętokrzyskiego

Art. 109 ust. 7a ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej
19.03.2019 - 31.12.2019 

Jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach podzielonych na trzy 

kategorie: zawody w nadwyżce, deficycie, równowadze.

Zgodność z celem strategicznym 3:Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. 3.1 

Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego, czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o 

pomyślnej przyszłości. 
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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

Wkład własny: 2 639 444,00

26 tylko 2019 rok 5 155 216,00

Środki wspólnotowe: 4 272 972,00

Wkład własny: 882 244,00

27
Departament Infrastruktury, 

Transportu i Komunikacji

Dostawa taboru kolejowego - EZT 

do obsługi połączeń regionalnych

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020/ Oś priorytetowa 5. Nowoczesna 

komunikacja/ Działanie 5.2. Infrastruktura 

kolejowa

44.540.002,81 / w tym 2019: 

22.259.659,81

UE

Fundusz Kolejowy

Budżet województwa
01.04.2017 -  30.09.2019

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. Województwa Świętokrzyskiego.

Poprawa jakości pasażerskich połączeń kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez zakup dwóch 

Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnego pasażerskiego taboru kolejowego na 

terenie województwa świętokrzyskiego. Efekty: w ramach projektu sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami, zakupiono 2 szt. taboru kolejowego o pojemności 800 os. Przewidywany rezultat: liczba osób 

korzystających z zakupionych wagonów osobowych.

28
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej pn.: „Budowa 

obwodnicy m. Nowy Korczyn” 

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. 

Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – 

Borusowa wraz z budową przeprawy 

mostowej na rz. Nidzie oraz rz. 

Wiśle” (1d014)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

988 528,00

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Budowa obwodnicy Nowego Korczyna o długości ok. 3,5 km wraz z obiektem na rzece Nidzie oraz wiaduktem nad drogą 

powiatową nr 0134T. Inwestycja łączy DK 79 poprzez drogę DW 973 do DK NR 79. Dla zadania podpisano Pre - Umowę 

16.03.2018 roku.
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Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej pn.:„Budowa 

obwodnicy Klimontowa” 

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 758 na 

odcinku Iwaniska -   Klimontów - 

Koprzywnica wraz z budową 

obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26 km 

/Budowa obwodnicy 

Klimontowa/”(1d011)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

2 650 000,00

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2020 - 2021

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

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

rzeka Koprzywianką i drogami dojazdowymi.

Dla zadania podpisano Pre - Umowę 16.03.2018 roku.
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Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 

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

66+152,48) wraz z budową 

obwodnicy m. Kazimierza Wielka 

oraz budową obwodu drogowego – 

w systemie zaprojektuj-zbuduj. 

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

do granicy województwa 

świętokrzyskiego km 64+163 (ist. 

66+152,48) /Zakres: od km 53+045 

(ist. 54+990) do granicy 

województwa świętokrzyskiego – 

km 64+163 (ist. 66+152,48/”. 

(1c158)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

1 316 100,00

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2017 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

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

świętokrzyskiego) - długość około 11 km.
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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. 40 km / 

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) 

(1c159)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 

479 700,00                                   474 

950,49
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2017 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Rozbudowa DW728 od skrzyżowania z DK 42 (km 0+000) do skrzyżowania z droga powiatową 0473T (km 4+180,00) - 

długość odcinka około 4,1 km.

Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji I Transferu 

Technologii Sp.  z o.o.

„Biznes Adapter –system wsparcia 

MŚP w ramach Podmiotowego 

Systemu Finasowania”

Bezrobocie i rynek pracy 01.04.2017- 31.03.2020

Celem 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.

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i 

doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, 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.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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32
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 / 

Budowa przeprawy mostowej na rz. 

Kamiennej wraz z drogami 

dojazdowymi w ciągu obwodnicy 

Starachowic na DW 744 od km ok. 

35+536,68 na DW744 do km ok 

262+377,28 na DK42/” (1c049)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i 

Regionalnej

Infrastruktury Drogowej - Mosty dla 

Regionów

2 012 895,00

0,00
Budżet państwa / budżet województwa 2018 - 2020

poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców 
Projekt obejmuje budowę obwodnicy północno - zachodniej Starachowic o długości ok. 3,4 km wraz z budową estakady 

nad rz. Kamienną i linią kolejową nr 25 długości 682m oraz rozbudowę DW 744 na długości ok. 5,6 km.

33
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. 

„Budowa obwodnicy miejscowości 

Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 756” (1c083)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

658 665,00

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2018 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Budowa obwodnicy od skrzyżowania w km ok. 28+311 istniejącej DW 756 do skrzyżowania z istniejącą DK74 długości ok. 

1,5 km.
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34
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" (1c101)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

486 046,80                                              

( z gruntami 1 917 179,15) 
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2015 - 2019

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od km 77+258,70 (rejon stacji benzynowej) do obwodnicy Końskich m. 

Kornica km 84+001,44 - długości około 6,7 km. Koncepcja budowy obwodnicy miejscowości Gowarczów długości  około 

3,6 km.

35
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” (1c104)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

310 575,00

230 625,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego

2015 - 2019 (rozwiązanie 

umowy - rezygnacja z 

zadania)

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowa DW nr 751 od km na odcinku od km 7+768.do km 11+276 długości około 3,5 km.

36
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: 

„Budowa obwodnicy miejscowości 

Bogoria w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 757” (1c172)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

538 081,95

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2018 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria o długości około 2,5 km.

37
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 (1c087)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

715 320,00

0,00

Budżet Województwa Świętokrzyskiego 

/ pomoc finansowa 
2018 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowa DW nr 754 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski na długości około 1,9 km.

38
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” (1a251)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

430 440,00

428 440,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2017 - 2019

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa obwodnicy Morawicy o długości około 2,6 km.
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39
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: 

„Rozbudowa DW 745 na odcinku: 

granica miasta Kielce – Masłów – 

Mąchocice” (1a132)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

1 305 768,00

514 632,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego

2016 - 2019 (rezygnacja 

z zadania)

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa obwodnicy Mąchocic o długości 2,5km oraz rozbudowa 10,5 km.

40
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)” (1c147)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

43 788,00

10 947,00
Pomoc finansowa 

2016 - 2019 (rezygnacja 

z zadania)

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa chodnika o długości ok. 500m w ciągu DW 770 w miejscowości Krzyż.

41
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 

(1c191)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

17 220,00

16 974,00
Pomoc finansowa 2016 - 2019

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa chodnika o długości ok. 110 m w ciągu DW 776 w miejscowości Krzyż.

42
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 (1c048)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

114 882,00                              114 

882,00
Pomoc finansowa 2018 - 2019

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika o długości ok. 1700 m w miejscowości Suchodółka.

43
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 

(1c173)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

493 082,40

0,00
Pomoc finansowa 2019 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowa DW 756 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego / ścieżki rowerowej na długości ok. 3,8 km.

44
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej pn.: Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego na odcinku DW 

756 Łagów km 29+925 - 30+800 

(1e003)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020,

Priorytet 6 Rozwój miast,

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

188 190,00

0,00
UE, budżet państwa, bużet województwa 2019 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa,poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej,poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowa DW 756 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego / ścieżki rowerowej na długości ok. 0,8 km.

45
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” (1c176) 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

140 220,00

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2018 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu DW 762 z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka w km ok. 

13+400 drogi wojewódzkiej.

46
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej  ( wraz z wykupem 

gruntów) dla zadania pn.: „Budowa 

ciągu pieszo – rowerowego w ciągu 

DW 756 ul. Łagowska w Rakowie 

(od km 40+902,00 do km 

41+900,00).” (1c177) 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

158 387,00

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowa DW 756 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego / ścieżki rowerowej na długości ok. 1 km.

47
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 

(1c108)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

303 810,00                                           

182 286,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2015 - 2019

Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi 

wojewódzkiej, poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Koncepcja rozbudowy DW 766 na odcinku Pińczów - Skrzypiów dł. 2 km, budowy obwodnicy Michałowa dł. 8 km oraz 

rozbudowy DW 766 od obwodnicy do skrzyżowania z DW 768 - dł. 6,5 km.

48
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 ( 1c042)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

392 370,00

0,00
Pomoc finansowa 2018 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa,

poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej,

poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Rozbudowa DW 750 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego wzdłuż DW 750 o długości ok. 13,9 km.
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49
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 

(1c145)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

227 526,00

0,00

Budżet Województwa Świętokrzyskiego 

/ pomoc finansowa
2016 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa,

poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej,

poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Koncepcja budowy odcinka DW 744 o długości ok. 1,2 km.

50
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa parkingu przy siedzibie 

ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 

72 (1c198)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

47 441,10

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa,

poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej,

poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Budowa parkingu na potrzeby ŚZDW w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej na ok. 50 miejsc postojowych.

51
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. 

Rozbudowa DW749 na odcinku od 

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

6+630 do km 8+500 w miejscowości 

Nieświń (1c194)

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy

282 220,43

0,00
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 - 2020

Poprawa bezpieczeństwa,

poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej,

poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozbudowa DW 749 i budowa obustronnego chodnika w m. Nieświń od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 

8+500. Długość I odcinka ok. 0,98 km, długość II odcinka ok. 1,87 km. Długość łączna odcinków ok. 2,85 km.

52
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. 

Rozbudowa obiektów mostowych na 

drodze wojewódzkiej Nr 758 w km 

12+248,50 w miejscowości 

Pokrzywianka oraz w km 12+541,66 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 150 370,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019-2020

Poprawa bezpieczeństwa,

poprawa stanu technicznego 
Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej Nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w 

km 12+541,66 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z riozbudową drogi 

53
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

750 na odcinku Chrusty - Lekomin w 

km 11+300 do km 12+900

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 3 892 743,00/ 123,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek o długości 1,6 km.

54
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodników w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 742 w 

miejscowościach : Kluczewsko, 

Brzeście, i Stanowiska

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 1 600 000,00/0 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Długość budowy chodnika Kluczewsko - 785 mb, Brzeście - 313 mb.

55
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

728 w m. Gowarczów

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 3 680 000,00/ 130,50 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka 1,7 km.

56
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. 

Zawichost - etap I

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 40 000 000,00/0 Fundusz dróg samorządowych 2019/2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka drogi - 14,05 km.

57
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

777 od DK 74 do DW 759 oraz 

budowa nowego odcinka DW 759 

od DW 777 do granicy 

województwa - etap I

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 20 000 000,00/0 Fundusz dróg samorządowych 2019/2022 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka 5,0 km , długość budowy nowego odcinka 2,5 km.

58
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

768 polegająca na budowie chodnika 

na odcinku Drożejowice - 

Skalbmierz w km 40+088 do 

42+056

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 2 680 000,00/ 384,40 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek o długości 1,96 km.

59
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa DW 768 w mieście 

Kazimierza Wielka - ul Kolejowa i 

ul. 1-go Maja na odcinku w km 

52+380 do 53+379

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 2 740 000,00/0 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek dł. 999 mb.

60
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

757 na odc. Sielec - Grzybów od km 

40+080 do km 42+400

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 3 580 000,00/0 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości 2,32 km. 

61
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

757 polegająca na budowie chodnika 

dla pieszych od km 22+066,42 do 

km 22+535,00 w m. Kiełczyna 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 834 375,00/ 0 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości 468,58 mb.
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62
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa obwodnicy  m. Jędrzejów 

od DK 78 do DW 768 w km. ok. 

2+500 wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej nr 768 od km ok. 

2+500 do ok. 5+500 ( skrzyżowanie 

z DP 0170T ) w systemie zaprojektuj 

i zbuduj

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

31 798 045,00/ 12 899 878,02
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2018/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości około 3,5 km oraz budowa nowego odcinka długości około 2,5 km.

63
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

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

) do km ok. 64+163 ( ist. 66+152.48 

) wraz z budową obwodnicy m. 

Kazimierza Wielka oraz budową 

obwodu drogowego w systemie 

zaprojektuj i zbuduj

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

53 589 424,00/ 3 026 301,49
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2018/2021 Poprawa bezpieczeństwa. Wybudowany odcinek długości około 4,2 km. 

64
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach
Budowa obwodnicy Pińczowa

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

53 106 120,00/ 34 155 718,80 UE/budżet województwa 2017/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego odcinka ok. 3,8 km, długość  budowy nowego odcinka - 4,7 km.

65
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

728 na odc. Łopuszno - DK 75

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

83 426 886,00/ 44 575 447,76
UE/Budżet państwa/ budżet 

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

66
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Etap I obwodnica Włoszczowy w 

ciągu DW 786 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

65 541 503,00/ 14 318 882,16
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2017/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowanego i wybudowanego odcinka - 7,42 km.

67
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa mostu na Wiśle w m. 

Borusowa wraz z dojazdami 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

31 099 614,00/ 8 013 238,52
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2018/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Długość obiektu ok. 860 mb, długość dojazdu po stronie świętokrzyskiej ok. 300 mb.

68
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa DW 872 przez wieś 

Świniary od km 0+200 do km 4+200 

etap II od km 2+129,78 do km 

2+998,23

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 2 290 000,00/ 2 273 636,60 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości 868 mb.

69
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

795 na odcinku Secemin - granica 

województwa  etap I od km 0+800 

do km 4+400

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 5 000 000,00/ 4 944 074,89 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości 3,2 km.

70
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa obiektu mostowego na 

DW 751 w msc. Suchedniów wraz z 

dojazdami 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 4 415 118,00/ 4 167 028,81 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości około 262 mb.

71
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr 764 od msc. Niwki 

Daleszyckie do msc. Daleszyce

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 1 131 782,00/ 875 862,37 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. Długość wybudowanego chodnika 661 mb.

72
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa DW 758 na odcinku od 

km 28+400 do km 29+420 w m. 

Koprzywnica

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 994 128,00/ 862 724,67 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. Przebudowany odcinek długości 1,02 km. 

73
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

748 na odc. od km 8+590 - 8+970 

polegająca na budowie chodnika w 

m. Bugaj g. Strawczyn

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy  1 000 000,00/ 970 891,16 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. Budowa chodnika długości 380 mb.

74
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej nr 766 w m. 

Michałów

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020, Oś. 6 Rozwój miast,  Działanie 

6.5 Rewiatalizacja obszarów  miejskich i 

wiejskich/ 

1 500 000,00/ 1 420 265,71 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanej drogi - 765 mb, długość wybudowanego chodnika - 687 mb.

75
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Przebudowa DW 767 na odcinku od 

km 4+425 do km 6+117 wraz z 

budową chodnika od km 4+425 do 

km 5+960 w miejscowości Bogucice 

- etap II, podetap IIB 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 2 896 948,00/ 2 895 927,39 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2018/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Długość przebudowanego odcinka - 1,69 km, długość wybudowanego chodnika - 1,53 km. 
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76
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa chodników przy drogach 

wojewódzkich nr 746 i 749 na 

terenie gminy Końskie

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 
nie dotyczy 2 315 299,00/ 664 914,87 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2018/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Długość wybudowanego chodnika - 1,39 km.

77
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

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

2014 - 2020 oś. II Nowoczesna 

Infrastruktura Transportowa/ Działanie 2.2 

Infrastruktura drogowa

149 781 643,00/ 72 478 017,94 UE/Budżet województwa 2018/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Długość rozbudowy i budowy ok. 22 km.

78
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach
Budowa obwodnicy m. Zbludowice 

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

44 810 127,00/ 17 783 086,69
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2017/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Budowa odcinka drogi długości około 6,7 km.

79
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

DW 752 Podgórze - Bodzentyn  dł. 

ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn - 

Dąbrowa Dolna dł. ok. 4,0 km

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

24 665 088,00/ 10 772 643,06
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2017/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Rozbudowa drogi długości około 5,2 km.

80
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Układ obwodnicowy m. Staszów dr. 

Woj.. Nr 764

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

29 111 783,00/ 2 227 848,05
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2017/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Budowa odcinka drogi długości około 4,4 km.

81
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa DW 755 etap III A od 

km 12+124,50 do km 16+247,00 

wraz z budową obwodnicy 

Ćmielowa

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

71 900 001,00/ 8 785 715,92
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2016/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Długość odcinka rozbudowy - 4,12 km , długość budowy nowego odcinka - 5,97 km. 

82
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Rozbudowa DW 754 od km 1+912 

do km 29+269

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 5. Nowoczesna komunikacja,

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

108 125 743,00/ 13 370 970,03
UE/Budżet państwa/ budżet 

województwa
2017/2019 Poprawa bezpieczeństwa. Rozbudowa drogi na długości 27,35 km.

83
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Budowa miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 728 w 

miejscowości Łopuszno od km 

121+738 do km 121+808

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020,

Priorytet 6 Rozwój miast,

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

61 950,00/ 18 174,00
Unia Europejska, Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego, Budżet Państwa
2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. 

Przygotowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe które, zostało unieważnione z 

powodu znacznego przekroczenia kwoty zabezpieczonej na realziację zadania, przeprowadzono ponowne postępowanie 

przetargowe, 12.05.2020r. zostały otwarte oferty w powtózonym postępowaniu przetargowym które, są obecnie 

analizowane.

84
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej nr 748 na odcinku w 

miejscowości Strawczyn, w tym na 

terenach poprzemysłowych

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020,

Priorytet 6 Rozwój miast,

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

748 000,00/ 65 034,63
Unia Europejska, Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego, Budżet Państwa
2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przygotowano dokumentację projektową, realizacja zadania jest przewidywana na 3-4 kwartał 2020 roku. 

85
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa na 

obszarze rewitalizacji na DW 777 w 

gminie Dwikozy

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020,

Priorytet 6 Rozwój miast,

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich

300 000,00/ 23 776,00
Unia Europejska, Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego, Budżet Państwa
2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. Przygotowano dokumentację projektową, realizacja zadania jest przewidywana na 2-3 kwartał 2020 roku. 

86
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym na sieci dróg 

wojewódzkich województwa 

świętokrzyskiego. Montaż 

aktywnego oznakowania zasilanego 

energią odnawialną(słoneczną) przy 

przejściach dla pieszych 

zlokalizowanych na sieci dróg 

wojewódzkich

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC 

NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH 

LOKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIM

BEZPIECZNI NA 5+

143 907,54 / 143 907,54 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Poprawa bezpieczeństwa. 
Zainstalowano 11 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich województwa świętokrzyskiego w ramach 

programu "Bezpieczni na 5+".
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87
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym na sieci dróg 

wojewódzkich województwa 

świętokrzyskiego. Wykonanie 

projektu zmiany stałej organizacji 

ruchu wraz z zatwierdzeniem i 

realizacją w terenie w zakresie 

przebudowy skrzyżowania DW 744 

ul. Armii Krajowej z ul. Iłżecką w 

Starachowicach na skrzyżowanie o 

ruchu okrężnym typu rondo

Infrastruktura, transport i 

komunikacja 

PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC 

NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH 

LOKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIM

BEZPIECZNI NA 5+

256 092,46 / 0 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020 Poprawa bezpieczeństwa. 

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie. Projekt realizowany w ramach programu "Bezpieczni na 5+". Zaakcpetowano 

projekt stałęj organizacji ruchu oraz konstrukcję wyspy centralej przedstwione przez wykonawcę, obecnie trwa procedura 

zgłoszenia robót budowlanych. Termin zakończenia prac przewidziany do 30.06.2020r.
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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)

Edukacja

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

20014-2020 Priorytet: 3 Potencjał 

beneficjentów funduszy europejskich 

Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci

6 957 162,55
Fundusz Spójności Unii Europejskiej 

oraz budżet państwa

01.04.2014 r. – 

31.12.2020 r.

Zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego szerokiego i bezpłatnego dostępu do 

informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich, koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Zadanie polega na prowadzeniu sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, w 

której skład wchodzą:

- Główny Punkt Informacyjny w Kielcach,

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu,

- Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej (od 1.10.2019 roku, do 30.09.2019 roku Punkt działał w Busku-

Zdroju).

Działalność sieci PIFE polega na świadczeniu bezpłatnych usług obejmujących: konsultacje osobiste w siedzibach Punktów 

oraz podczas dyżurów w gminach, konsultacje telefoniczne i e-mailowe, spotkania informacyjne oraz szkolenia, w 

uzasadnionych przypadkach również konsultacje indywidualne u klienta.

Zakres informacji dotyczy:

- możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich,

- zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- zasad realizacji i rozliczenia projektu,

- aktualnych możliwości udziału w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich,

- ogólnej wiedzy na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych programów i działań.

Świętokrzyskie Punkty działają w ramach ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, której 

usługi są usługi podlegają ścisłym jednolitym standardom określonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

Umowy Partnerstwa realizowanych w latach 2014-2020 oraz wzrost liczby beneficjentów Funduszy Europejskich i 

ostatecznych odbiorców  projektów.

Efektem długofalowym jest wzrost rozpoznawalności marki „Fundusze Europejskie” i podniesienie świadomości na temat 

korzyści jakie Fundusze Europejskie przynoszą w skali województwa świętokrzyskiego i w skali Polski.
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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji I Transferu 

Technologii Sp.  z o.o.

Grant Innowacyjny Model 

Kształcenia Praktycznego pn. 

„UCZEŃ - ZAWODOWIEC”

Edukacja

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, Osi 

Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 

Innowacje społeczne

1 344 568,50 Europejski Fundusz Społeczny 01.06.2018 -30.06.2020 

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.

Grantobiorcą jest Stowarzyszenie Forum Pracodawców, natomiast Partnerem - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o.

Realizacja grantu polega na przeniesieniu do przedsiębiorstwa minimum 40% godzin kształcenia praktycznego uczniów z 

przypadającej liczby godzin na zajęcia praktyczne w całym cyklu kształcenia. Zajęcia te będą odbywały się pod nadzorem 

opiekuna praktycznej nauki zawodu. Przedmiotowy Model Kształcenia Praktycznego promuje uczenie się poprzez praktykę 

w miejscu pracy, w tym, m.in., przyuczanie do zawodu i dwutorowe systemy kształcenia, rozumiane jako „połączenie 

przyuczenia do zawodu w danym przedsiębiorstwie oraz kształcenia zawodowego w instytucji oświatowej”. W ramach 

Grantu przewidziana jest również organizacja certyfikowanych, specjalistycznych szkoleń dla uczniów oraz wizyty studyjne 

w firmach, obiektach i instytucjach działających w branży zgodnej z danym kierunkiem kształcenia.  

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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Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji I Transferu 

Technologii Sp.  z o.o.

Grant pn.: „Korpus Fachowców – 

współpraca ekspertów dla 

efektywnego kształcenia w branży 

gastronomiczno-hotelarskiej” 

Edukacja

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, Osi 

Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 

Innowacje społeczne

Całość grantu: 1 556 236,00 

Dofinansowanie: 1 499 836,00
Europejski Fundusz Społeczny 01.09.2018 - 30.06.2020

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.

Grantobiorcą jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, natomiast Partnerami Grantu są 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i 

Kucharzy.

Podczas realizacji Grantu zostaną zorganizowane miejsca do praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach z branży 

gastronomiczno – hotelarskiej,  tj. Bristol Art & Medical SPA z Buska Zdroju, Odyssey Hotel Wellness & SPA z Dąbrowy, 

Binkowski Resort (Kielce),  Hotel Ameliówka (Mąchocice Kapitulne), Uczniów/Uczennic z Zespołu Szkół Techniczno-

Informatycznych w Busku-Zdroju, Prywatnego Technikum AWANS w Kielcach, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w 

Kielcach, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, Niepublicznego Technikum 

Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – łącznie 62 uczniów. 

Zajęcia polegać będą na przeniesieniu 50% zajęć praktycznych ze szkoły do przedsiębiorstw – 368 godzin wynikających z 

podstawy programowej, w ciągu dwóch lat szkolnych: 2018/2019 i 2019/2020. Każda szkoła organizuje przeniesienie, 

częstotliwość zajęć w firmach indywidualnie z każdym obiektem na rok szkolny. W ramach Grantu przewidziana jest 

również organizacja specjalistycznych szkoleń certyfikowanych dla uczniów ww. Szkół. 

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. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu 

Każdy może zostać naukowcem 2 Edukacja

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020

Oś 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym 

214 477,25

201 677,25 UE 

12 800,00  budżet województwa 

(niepieniężny)

01.2019 - 06.2020

Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla 96 

uczniów/uczennic (12K,84M) w wieku 6-18 lat przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych/ Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

Przewidywanymi efektami lub rezultatami będą:

1. Rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych;

2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

3. Pobudzenie umiejętności kształcenia się wśród uczniów przebywających w MOW/ MOS.
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Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu 

Razem Odkrywamy Świat na 

Uniwersytecie Dziecięcym Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Edukacja

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020

Oś 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym 

35 100,00 35 100,00 UE 09.2019-08.2022

Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla 260 (133M,127K) 

uczniów oraz 90 (46M,44K) rodziców/opiekunów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w okresie 

od 01.09.2019 roku do 31.08.2022 roku.

Do zadań Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego  w ramach projektu należy  przygotowanie sympozjum 

naukowego „Człowiek zmienia świat”, w ramach którego odbędzie się wykład absolutoryjny  uznanego naukowca, 

przedstawione zostaną prezentacje naukowe uczniów/uczennic z poszczególnych grup wiekowych , zaprezentowany 

zostanie pokaz naukowy z wykorzystaniem np. ciekłego azotu. 
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Konkurs ekologiczny pn. "Ekologia, 

my i region w którym żyjemy" - 

XXVIII edycja 

Edukacja 23 546,88

1. WFOŚiGW: 17 481,23

2. Budżet województwa: 6 065,65 01.07.2018 - 30.04.2019         

1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych.  2.Poszerzenie wiadomości z zakresu 

ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.3. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz 

szacunku do przyrody.  4. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 

przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

I etap konkursu to  przygotowanie prac konkursowych przez 6-osobowe zespoły uczniowskie, na jeden z  tematów podanych    

w regulaminie konkursu.   Ten etap skierowany jest do wszystkich uczniów  z terenu woj. świętokrzyskiego. II etap 

(finałowy)  konkursu  polega na   rozwiązanie testu przez 15 drużyn (4 – osobowych), stanowiących  reprezentacje 

zespołów–finalistów, których prace konkursowe zgłoszone do I etapu otrzymały  najwyższą punktację. W konkursie wzięło 

udział 576 uczniów z terenu woj. świętokrzyskiego. 
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Konkurs ekologiczny pn. "Ekologia, 

my i region w którym żyjemy" - 

XXIX  edycja 

Edukacja
21 757, 80 - w 2019 roku                          

25 757,80  łączna wartość projektu  

1. WFOŚiGW: 16 966,73

2. Budżet województwa: 4 791,07 w 

2019 roku, 4 000,00 w 2020 roku

01.07.2019 - 30.04.2020   

1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych.  2.Poszerzenie wiadomości z zakresu 

ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.3. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz 

szacunku do przyrody.  4. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 

przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

 Efekt ekologiczny zakłada, że w konkursie weźmie udział 300 uczniów z terenu woj. świętokrzyskiego. 
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Doposażenie sali dydaktycznej w 

Kielcach
Edukacja 54 054,56

1. WFOŚiGW: 19 362,07

2. Budżet województwa: 34 692,49
14.05.2019 -         

30.09.2022         

1.Rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody. 2. Kształtowanie proekologicznych 

postaw dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa. 3. Zapoznanie z formami ochrony przyrody 

obowiązującymi w Polsce i działalnością ZŚiNPK.                  4. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.

W ramach zadania zakupiono:  projektor multimedialny wraz    z ekranem,   nagłośnienie, meble edukacyjne: stoły, ławy   

do siedzenia, pomoce dydaktyczne:  leśne koło fortuny,    łamigłówki przyrodnicze drewniane do wnętrz (recykling, drzewa, 

warstwowa budowa lasu) – 3 szt.; fotościankę "leśne drzewo" – 1 szt.; puzzle drewniane z motywem przyrodniczym – 14 

szt.; pomoc edukacyjną – ’’Segregacja odpadów – co i gdzie wrzucać” – 3 szt. Zamontowano także klimatyzację. Ww. 

asortyment ma ułatwić uczniom korzystających  z zajęć prowadzonych prze edukatorów naszej jednostki łatwiejsze 

przyswajanie trudnych treści związanych z ochroną przyrody. Planowana liczba osób objętych edukacją ekologiczną w 

ramach ww. zadania: 3000.
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Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 

Świętokrzyskie
Edukacja Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 135 000,00 Narodowe Centrum Kultury 2019 Wzmacnianie roli edukacji kulturowej.

Program ma na celu budowanie i wspieranie środowiska poprzez wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. 

Podstawowym środkiem realizacji jest współpraca między strefami kultury i edukacji. Najważniejszym rezultatem zadań jest 

podniesienie poziomu działań edukacyjnych.
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Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 

Świętokrzyskie
Edukacja Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 45 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Wzmacnianie roli edukacji kulturowej.

Program ma na celu budowanie i wspieranie środowiska poprzez wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. 

Podstawowym środkiem realizacji jest współpraca między strefami kultury i edukacji. Najważniejszym rezultatem zadań jest 

podniesienie poziomu działań edukacyjnych.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Biblioteka Dojrzałego Człowieka Edukacja 2019 Aktywizacja osób 50+, promocja biblioteki.

Spotkania tematyczne dotyczące zagadnień: ochrona zdrowia, bezpieczeństwo seniorów, edukacja informatyczna i 

kulturalna.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
O finansach w bibliotece Edukacja

Program dotacyjny Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego i 

Narodowego Banku Polskiego "O 

finansach…w bibliotece"

1 950,00
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego
06.2019 - 01.2020 Edukacja ekonomiczna w zakresie usług finansowych.

Szkolenia dla bibliotekarzy oraz cykl warsztatów dla osób 50+, mieszkańców Kielc realizowane w oparciu o materiały 

organizatora.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
e-Aktywni w bibliotece Edukacja 03, 10.2019 Pogłębienie wiedzy informatycznej u osób 50+, czytelników Biblioteki. Szkolenia z zakresu obsługi komputera, podstawowych programów, aplikacji itp.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Kodowanie w bibliotece Edukacja 2019 Edukacja z zakresu programowania.

Interaktywne warsztaty z kodowania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, realizowane w oparciu o roboty Dash i Dot oraz 

dedykowane im aplikacje.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Edukacja językowa w bibliotece 

poprzez gry i zabawy językowe 
Edukacja

Szkolenia dla świętokrzyskich 

bibliotekarzy. Partnerstwo dla Książki. 

MKiDN

1 866,00 

Dotacja MKiDN

Dotacja organizatora WBP 23.05.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek.  Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Historia mówiona – pomysły na 

międzypokoleniowe projekty w 

bibliotece

Edukacja

Szkolenia dla świętokrzyskich 

bibliotekarzy. Partnerstwo dla Książki. 

MKiDN

2 115,00

Dotacja MKiDN

Dotacja organizatora WBP 27.05.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Jak pisać krytycznie? Dylematy, 

trudności, wątpliwości i 

rozczarowania

Edukacja
Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 068,00

Instytut Książki

Dotacja organizatora WBP
05.06.2019 Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. Szkolenie dla moderatorów DKK. 

105
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Szkolenie z obsługi programu 

bibliotecznego MAK+
Edukacja 60,00 Dotacja organizatora WBP 17.06.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek.  Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. 
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wirtualna i rozszerzona 

rzeczywistość w bibliotece
Edukacja 60,00 Dotacja organizatora WBP 25.06.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek.  Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Jak smakować  literaturę wszystkimi 

zmysłami? czytanie wrażeniowe,  

czyli nowy sposób czytania dzieciom

Edukacja

Szkolenia dla świętokrzyskich 

bibliotekarzy. Partnerstwo dla Książki. 

MKiDN

5 450,00

Dotacja MKiDN

Dotacja organizatora WBP 16-17.09.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek.  Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Mój wizerunek w Internecie. 

Edukacja medialna
Edukacja Program dotacyjny "america@yourlibrary" 6 359,00 Program Grantowy Ambasady USA 03-04.10.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek.  Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Lapbook, a edukacja czytelnicza – 

czyli jak zachęcić dzieci do czytania
Edukacja

Szkolenia dla świętokrzyskich 

bibliotekarzy. Partnerstwo dla Książki. 

MKiDN

2 124,00 

Dotacja MKiDN

Dotacja organizatora WBP 14.10.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek.  Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. 
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Od słowa do słowa - tworzy się 

rozmowa.  Skuteczna komunikacja 

w pracy z grupą

Edukacja

Szkolenia dla świętokrzyskich 

bibliotekarzy. Partnerstwo dla Książki. 

MKiDN

2 500,00 

Dotacja MKiDN

Dotacja organizatora WBP 18.10.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. 
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

 „Wiedza czy dezinformacja?” – 

warsztaty dla uczniów szkół średnich
Edukacja Program dotacyjny "america@yourlibrary" 1 300,00 Program Grantowy Ambasady USA 23.10.2019 Szerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty dla dwóch grup młodzieży.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Szkolenie z obsługi programu 

bibliotecznego MAK+
Edukacja 70,00 Dotacja organizatora WBP 28.10.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. 
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Mała Ojczyzna  – dziedzictwo 

lokalne jako inspiracja  i temat 

projektów realizowanych w 

bibliotece

Edukacja

Szkolenia dla świętokrzyskich 

bibliotekarzy. Partnerstwo dla Książki. 

MKiDN

2 227,00 

Dotacja MKiDN

Środki własne 07.11.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Jak ma na imię Czerwony Kapturek? 

– czyli o zaletach i możliwościach 

wykorzystania w pracy z dziećmi 

klasycznych baśni w najnowszym 

wydaniu

Edukacja Latająca Biblioteka Pomysłów II 350,00 Dotacja organizatora WBP 14.11.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. 

115
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Jak prowadzić książkowe warsztaty 

plastyczne dla dzieci?
Edukacja Latająca Biblioteka Pomysłów II 14.11.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. 24 osoby. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. 
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Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie warsztatowe pn. „Sieć 

liderek” 
Edukacja Nie siedź! Sieciuj! FRSI 21.11.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Tworzenie nowej sieci współpracy pomiędzy dyrektorkami bibliotek publicznych z województwa świętokrzyskiego. 

117
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Lekcje biblioteczne i pogadanki (12) Edukacja 2019 Przedstawienie Czytelnikom głównych zadań Biblioteki.

Zapoznanie zorganizowanych grup Czytelników z pracą Działu, metodami wyszukiwania w katalogu, zbiorami w 

Informatorium. 
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Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Otwarty konkurs ofert pn. 

„Świętokrzyskie dla młodych” na 

wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego o charakterze 

edukacyjnym i wychowawczym, 

wzmacniających postawy społeczne i 

obywatelskie młodzieży z regionu 

świętokrzyskiego w 2019 roku

Edukacja

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

87 202,08 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Realizacja tych zadań przyczynia się do zwiększenia zaangażowania młodzieży w aktywność 

społeczną i obywatelską na terenie województwa świętokrzyskiego oraz podniesienia ich 

umiejętności społecznych, rozumianych jako umiejętność pracy w grupie, zdolność do 

konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, umiejętność budowania zaufania, 

zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów 

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

Zadania w ramach konkursu podzielono na 3 główne grupy: 

Zadanie 1: wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do 

informacji młodzieżowej,

Zadanie 2: podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i 

finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym,

Zadanie 3: podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz 

młodzieży. W  ramach konkursu podpisano 14 umów.
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Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego 

z zakresu nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania w 2019 roku

Edukacja

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

90 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Konkurs służy aktywizowaniu organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. 

Zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych są uzupełnieniem oferty 

edukacyjnej.

Zadania w ramach konkursu podzielono na 2 grupy:

Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz 

innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza: podejmowanie inicjatyw o charakterze 

lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej, wydawanie 

niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych), książek, katalogów, albumów, druków 

ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych 

przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i 

studentów (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży). W ramach konkursu podpisano 33 umowy.
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Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 
 Konkurs "Talenty Świętokrzyskie" Edukacja

„Świętokrzyski Program Wspierania 

Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i 

Studentów” 

52 200,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Promocja edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego 

poprzez przyznawanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” laureatom ogólnopolskich lub 

międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów oraz uczniom i studentom 

mającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wsparcie przedsięwzięć o zasięgu 

regionalnym mających na celu promocję uzdolnień dzieci i młodzieży, olimpiad, konkursów, w tym 

projektów zbieżnych z założeniami niniejszego programu.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od 2000 roku aktywnie wspiera wybitnie uzdolnione pod względem 

naukowym i artystycznym dzieci i młodzież, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i 

turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych i artystycznych młodych ludzi,  przyczynia się do ich 

rozwoju własnego i umocnienia pozycji młodych ludzi w regionie. W 2019 roku  przyznano 16 nagród indywidualnych i 5 

zespołowych na łączną kwotę 52 200,00 zł.

121
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 
Świętokrzyski program stypendialny Edukacja

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

1 367 400,00

Budżet UE

Budżet państwa

Budżet województwa (wkład własny)
01.09.2018- 31.08.2019

Celem projektu było umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych uczniów znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ogólnodostępnych gimnazjach, a także klasach 

VII i VIII  szkół podstawowych oraz liceach ogólnokształcących prowadzących kształcenie ogólne 

oraz kształcenie specjalne (z wyłączeniem szkół policealnych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych), 

którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających 

się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, tj. w zakresie przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, ICT i języków obcych. 

Stypendyści otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 3 800,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup pomocy 

edukacyjnych (literatura fachowa, laptop, komputer, oprogramowanie itp.), zakup usług edukacyjnych (kursy, szkolenia) lub 

pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsca nauki lub np. z dostępem do Internetu. W roku szkolnym 2018-2019 

stypendium otrzymało 265 uczniów.
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Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Świętokrzyski program stypendialny 

dla uczniów szkół zawodowych
Edukacja

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja 

programu stypendialnego skierowanego do 

uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego

1 687 320,00

Budżet UE

Budżet państwa

Budżet województwa (wkład własny)
01.09.2018- 31.08.2019

Celem projektu było umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych uczniów znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej bądź rodzinnej, kształcących się w 

ogólnodostępnych szkołach zawodowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 

policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w szczególności w 

zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych.

Stypendyści otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 3 800,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup pomocy 

edukacyjnych (literatura fachowa, laptop, komputer, oprogramowanie itp.), zakup usług edukacyjnych (kursy, szkolenia) lub 

pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsca nauki lub np. z dostępem do Internetu. W roku szkolnym 2018-2019 

stypendium otrzymało 327 uczniów.

123
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Stypendia Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego dla studiujących 

na świętokrzyskich uczelniach 

Polaków oraz osób polskiego 

pochodzenia ze Wschodu. 

Edukacja Budżet Województwa Świętokrzyskiego

Celem tych działań jest udzielenie dodatkowego wsparcia dla młodych Polaków oraz osób polskiego 

pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, m.in. z następujących krajów: Armenii, 

Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, 

Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, w ich zamiarze podjęcia, kontynuowania lub ukończenia 

jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia realizowanych na 

świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych. Intencją inicjatorów udzielania 

tej formy wsparcia jest też wzmocnienie świętokrzyskich szkół wyższych poprzez pomoc w otwarciu 

się na nowe możliwości związane z rekrutacją na studia osób zza naszej wschodniej granicy. 

Stypendia przyznawane są na podstawie „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze 

Wschodu”, stanowiących załącznik do uchwały Nr VI/126/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015 roku.

Komisja stypendialna zaopiniowała pozytywnie 56 wniosków (42 wnioski z UJK i 14 wniosków z PŚK), zaś 3 wnioski 

negatywnie. Tegoroczni stypendyści pochodzą z Ukrainy (47 studentów), Mołdawii (7 studentów) i Białorusi (2 studentów). 

W 2019 roku na stypendia przeznaczono kwotę 119 400,00 zł.

124

Zespół Szkół Specjalnych 

przy Świętokrzyskim 

Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze

Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego
Edukacja

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014- 2020, Oś Priorytetowa VII- Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 

Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

32 246,00

Budżet UE

Budżet województwa 2014-2020 Wyposażenie w zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej WiFi oraz systemem operacyjnym.

Opis inicjatywy: wyposażenie szkolnej pracowni informatycznej w 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. 

Przewidywany lub zrealizowany efekt: nowe komputery w pracowni informatycznej.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Akademia Specjalnych Potrzeb 

Edukacyjnych
Edukacja 209 682 EUR

Projekt realizowany w ramach programu 

Erasmus+/Sektor KA2/Partnerstwa 

Strategiczne

01.09.2019 – 31.08.2022

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 

nauczycieli/specjalistów/konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Projekt Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych stwarza możliwości zbudowania obszaru współpracy różnych 

instytucji wspierających pracę nauczyciela. Tutaj nauczyciele znajdą wsparcie w postaci metod pracy, narzędzi i dobrych 

praktyk wypracowanych w krajach partnerskich. Uczestnicy: Nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich (Polski, Portugalii Grecji i Chorwacji). Będą 

to osoby pracujące z uczniem ze SPE,  udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz 

edukacją włączającą. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Tolerancja-Integracja-

Kultura-Otwartość”
Edukacja 57 187 EUR

Program Erasmus+, Akcja KA1-

Mobilność edukacyjna, KA102 - 

Mobilność osób uczących się i kadry w 

ramach kształcenia zawodowego

02.10.2017 - 01.10.2019 
Cel główny projektu: przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji 

wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej. 

Uczestnicy projektu (21 osób)  nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania nauczycieli w środowisku 

wielokulturowym. Zrealizowano 42 mobilności. Partnerami projektu była instytucja szkoleniowa na Cyprze - ShipCon oraz 

szkoła zawodowa (w tym edukacji dorosłych ) w Belgii. Konsultanci poznali metody pracy w zakresie wsparcia nauczycieli 

w kształtowaniu wśród uczniów postaw tolerancji, otwartości i akceptacji innych kultur. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Kształtowanie obywatelstwa 

europejskiego w społeczeństwach 

posttotalitarnych. Refleksje po 15 

latach od rozszerzenia Unii 

Europejskiej

Edukacja
Program Europa dla obywateli. Komponent 

1 Pamięć o przyszłości Europy

Cały projekt: 73 080 EUR; ŚCDN: 13 

196 EUR

Działania w ramach projektu Europa dla 

obywateli
01.10.2019 - 31.03.2021

Celem międzynarodowego projektu jest: przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej 

historii i różnorodności, pamięci, wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego 

wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci. Projekt 

przyczynia się do lepszego zrozumienia demokratycznych procesów społecznych zachodzących w 

Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze historycznym jak i współczesnym. Stworzenie 

ponadnarodowej debaty i refleksji na temat działań edukacyjnych i społecznych związanych z 

kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych, budowania 

pamięci historycznej, promowania dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich, 

demonstrowania różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych i ich skutków.

W ramach projektu we współpracy (Polska – Uniwersytet Jagielloński, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Słowacja - 

Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Włochy – Uniwersytet Degli Studi Dell’Aquila), którego ŚCDN jest 

partnerem, obędą się m.in. badania, analiza literatury, wywiady, ankiety, analiza treści podręczników szkolnych, szkolenia  

dla kadry, ankieterów, nauczycieli/multiplikatorów, lokalnego środowiska, seminaria doktoranckie, wykłady otwarte, 

debaty, seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte. Opracowane zostaną materiały 

dydaktyczne, sylabusy  do nowych kursów akademickich, naukowa publikacja końcowa, międzynarodowa gra miejska, 

międzynarodowa debata akademicka, konferencja finałowa. Ważnym elementem projektu jest nawiązanie i rozwijanie 

współpracy między instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiana doświadczeń. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

„Kształcenie zawodowe gwarancją 

rozwoju Powiatu Kieleckiego”
Edukacja

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 

RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU

Wartość projektu: 2 834 102,00 , w tym 

dofinasowanie 2 629 412,00 

(dofinansowanie ŚCDN: 415 998,95)

Europejski Fundusz Społeczny -UE, 

Budżet Państwa
01.10.2019 - 30.09.2021

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i w placówkach 

prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności 

uniwersalnych 146 uczniów/wychowanków Powiatowych Zespołów Szkół w: Chęcinach, 

Chmielniku i Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Podzamczu oraz doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odpowiada za realizację zadania nr 7: „Zwiększenie 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i wychowanków szkół i placówek powiatu kieleckiego” 

oraz zadania nr 8: „Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli”. Planuje się, że w wyniku działań ŚCDN 132 uczniów 

nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, natomiast 50 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Program „Dziecięca piłka ręczna” i 

„Szczypiorniak IV” w roku 

szkolnym 2019/2020

Edukacja
Świętokrzyski  Program  wspierania 

Aktywności Fizycznej
Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Projekt finansowany przez Urząd 

Marszałkowski. Działania statutowe 

ŚCDN w ramach pensum dydaktycznego 

nauczycieli konsultantów

11.2019 - 06.2020

Celem programu jest wsparcie świętokrzyskich szkół podstawowych w zakresie poprawy jakości 

zajęć z wychowania fizycznego na I etapie edukacyjnym - promocja aktywności fizycznej wśród 

uczniów klas I-IV poprzez udział w turniejach oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania mini piłki ręcznej. W ramach programu 90 

szkół zostało doposażonych w sprzęt sportowy.

Program adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz uczniów klas III i IV szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego. W programie uczestniczyć będzie ponad 140 szkół podstawowych. 

Przeprowadzone zostaną  warsztaty z metodyki nauczania podstawowych elementów piłki ręcznej, w których zostanie 

przeszkolonych około 200 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zostanie rozegranych 10 turniejów półfinałowych klas III 

, 8 turniejów dla klas IV oraz dwa finały wojewódzkie dla 28 szkół. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Akademia Liderów Oświaty Szkoły 

Uczącej Się
Edukacja

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty

Wartość projektu: 2 426 722,18 PLN 

(budżet zadań ŚCDN: zaplanowane - 

956.499,00 faktyczne wykonanie 770 

135,50  

Europejski Fundusz Społeczny - UE, 

Budżet Państwa
01.12.2017 - 30.11.2019

Celem projektu było wzmocnienie wojewódzkiego systemu doskonalenia nauczycieli, który 

przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni 

podniesienie kompetencji 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.

Projekt skierowany był do 256 przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty. ŚCDN realizowało  następujące 

zadania:

1 - Przygotowanie programu studiów podyplomowych oraz przygotowanie trenerów i doradców do prowadzenia wsparcia 

poprzez eksperckie seminaria merytoryczne,

2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz kierowników zespołów 

przedmiotowych i kierowników świetlic, w tym kurs internetowy towarzyszący szkoleniom oraz stworzenie, 

podtrzymywanie i moderacja sieci współpracy trenerów,

3 - Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wspomagania oraz stworzenie, podtrzymywanie i moderacja 

sieci współpracy doradców,

4 - Stworzenie, moderacja i podtrzymywanie sieci współpracy, w tym spotkania regionalne i spotkania podsumowujące. W 

projekcie wzięło udział: 206 szkół, 206 przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, 1 sieć współpracy trenerów, 2 

sieci współpracy doradców, 26 sieci współpracy uczestników.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Świętokrzyski Program Rozwoju 

Liderów „Liderzy dla Młodzieży”
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN Budżet Województwa Świętokrzyskiego 03 - 11.2019

Celem programu jest rozwój liderski osób działających na rzecz młodzieży w województwie 

świętokrzyskiemu poprzez wzrost ich kompetencji oraz przygotowanie do realizacji lokalnych 

przedsięwzięć na rzecz młodzieży.

Inicjatywa realizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Fundacją Szkoła Liderów. Każdy  z uczestników przeszedł 

zaawansowany kurs przywództwa lokalnego, wzmocnił swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian. 

Sprawdził swój indywidualny potencjał liderski i zastanowił się, jak w pełni go wykorzystać w pracy nad rozwojem 

młodzieży w regionie. Obok bloków szkoleniowych każdy z liderów otrzymał także wsparcie doświadczonego tutora. 

Jednym z rezultatów Programu było powstanie nieformalnych partnerstw lokalnych na rzecz młodzieży, które otrzymały 

dodatkowe wsparcie w wytyczaniu i wdrażaniu celów związanych z rozwiązywaniem problemów młodzieży. Ważnym 

elementem programu było budowanie relacji między różnymi liderami aktywnymi w województwie świętokrzyskim. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt KULTURA UCZENIA SIĘ Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów, działania wolontariackie 

nauczycieli i dyrektorów ze szkół 

uczestniczących w projekcie lub/i 

zainteresowanych tematyką projektu

15.02-15.10.2019 

Rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli kształtujących u uczniów kompetencje kluczowe, w 

szczególności kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. Aktualizacja wiedzy 

dyrektorów i liderów szkolnych w zakresie budowania modelu innowacyjnej szkoły. Rozwijanie 

kompetencji przywódczych ukierunkowanych na tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu u 

uczniów kompetencji uczenia się.

Projekt adresowany do nauczycieli i kadry kierowniczej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie 

świętokrzyskim zainteresowanych doskonaleniem procesów edukacyjnych opartych na wieloaspektowyym kształtowaniu 

umiejętności uczenia się uczniów. Każdą szkołę reprezentuje dwoje nauczycieli (GRUPA_N) oraz – w oddzielnej grupie 

szkoleniowej (GRUPA_D) – dyrektor oraz wicedyrektor/lider szkolny. Cykl projektowy dla obu grup obejmuje godziny 

stacjonarne w siedzibie ŚCDN (według opracowanych dla obu grup harmonogramów) oraz aktywności e-learningowe i 

działania wdrożeniowe w macierzystych placówkach pomiędzy zjazdami. Zajęcia zaplanowano i zrealizowano w trzech 

modułach: MODUŁ I. Motywowanie do rozwoju i uczenia się MODUŁ II. Innowacyjne metody uczenia się MODUŁ III. 

Pamięć i intelekt. Ocenianie i badania wspierające rozwój. W Projekcie wzięło udział: 155 nauczycieli i dyrektorów z 41 

szkół z 10 powiatów województwa świętokrzyskiego. Zrealizowano 204 stacjonarnych godz. dyd. (144 N + 60 D) oraz 60 

godz. dyd. na platformie e-learningowej. W szkołach wdrożono nowe rozwiązania organizacyjne, metodyczne lub/i 

programowe, w tym - innowacje pedagogiczne oparte na treściach KUs.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt Polscy Olimpijczycy-

Patrioci
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów
10.2019 - 06.2020

Kształcenie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji obywatelskich i 

cyfrowych. Wzmacnianie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej.

Wzrost zainteresowania historią olimpizmu polskiego.

Doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.

Szerzenie kultury fizycznej.

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa 

świętokrzyskiego zainteresowanych olimipizmem.Warsztaty dla nauczycieli: 

• Udział Polaków w Letnich Igrzyskach Olimpijskich (przygotowanie do quizu wiedzowego). 

• Miniolimpiada sportowa dla klas III szkół podstawowych, podnoszenie

kompetencji w zakresie metodyki nauczania poszczególnych konkurencji

sportowych, przeprowadzania miniolimpiad szkolnych).

• „Teoria gier – od koncepcji do regulaminu” (tworzenie koncepcji i regulaminów gry edukacyjnej).

• „Inspiratorium plastyczne”  (praktyczny przewodnik po materiałach i

narzędziach do tworzenia gier, pogłębiający wiedzę na temat materiałów i

narzędzi do tworzenia gier edukacyjnych). 

• „Na finiszu, na afiszu – gramy razem”, (prezentacja prototypu

tworzonej gry edukacyjnej). 

Ponadto projekt przewiduje szereg działań kierowanych do uczniów: 

• Quiz „Udział Polaków w Letnich Igrzyskach Olimpijskich”,

• Konkurs na Grę Edukacyjną „Polscy Olimpijczycy−Patrioci”,

• Miniolimpiadę dla klas III szkół podstawowych,

• Konkurs na film dokumentujący miniolimpiadę, 

• Konkurs Plastyczny „Olimpijskie dyscypliny sportowe”, 

• Konkurs Literacki „Współczesny olimpizm”. 

Proponowane aktywności wpisują się w kierunki polityki oświatowej: realizację treści podstawy programowej - metoda 

interdyscyplinarnego projektu , wychowanie do wartości patriotycznych, rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych 

uczniów. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Teatralna przygoda” – teatr 

w każdej szkole. Trzecia edycja 

2019/2020

Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

 oraz specjaliści zatrudnieni przez ŚCDN

09.2019 − 05.2020
Wspomaganie nauczycieli województwa świętokrzyskiego w zakresie wzmacniania wychowawczej 

roli szkoły poprzez kształcenie świadomego odbiorcy kultury.

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa 

świętokrzyskiego zainteresowanych edukacją teatralną. Projekt obejmuje 64 godz. dydaktyczne. Nauczyciele wzięli udział 

w konferencji inauguracyjnej a następnie, zgodnie z własnymi potrzebami, uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych z 

zakresu: pedagogiki teatru, sposobów promocji przedstawienia teatralnego, tworzenia rekwizytów teatralnych, tworzenia 

lalek teatralnych, dramy, kultury żywego słowa, przygotowania recytacji, małych form teatralnych oraz zastosowania 

myślenia wizualnego w działaniach teatru szkolnego. W roku szkolnym 2019/2020 do części pisemnej III Konkursu Wiedzy 

o Teatrze przystąpiło 14 uczniów szkół podstawowych. W marcu 2020 roku uczestnicy III KWoT wezmą udział w 

eliminacjach ustnych realizowanych przy współpracy z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Liczne formy 

doskonalenia zaproponowane w ramach projektu umożliwią nauczycielom wdrażanie w swoich placówkach macierzystych 

elementów edukacji teatralnej oraz udział szkolnych zespołów teatralnych w I Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku 

Polskim w maju 2020 roku. Przegląd organizowany jest pod hasłem: Ojczyzna – Polska, a tym samym wpisuje się w 

realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020 oraz celów kształcenia ogólnego, czyli wprowadzania 

dzieci w świat wartości, w tym patriotyzmu. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt Świętokrzyska Akademia 

Młodych Informatyków. Czwarta 

edycja 2019/2020

Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów. Nagrody w konkursie "Z 

Panem Scratchem za pan brat" 

finansowane z budżetu województwa 

świętokrzyskiego

10.2019 - 06.2020
Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa 

świętokrzyskiego.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania, jak również w 

zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym. Działania adresowane są do 

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

programowania. Kolejnym adresatem projektu są szkoły, które mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji 

informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest 

propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz 

w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy 

udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwiamy wymianę 

doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na naszej platformie e-learningowej. W nowej podstawie programowej 

informatyki wiele uwagi przywiązuje się do umiejętności pracy zespołowej, w tym również wykorzystania usług dostępnych 

w chmurze internetowej. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w programie wdrożenia bezpłatnej usługi 

Microsoft Office 365 Education. W poprzednich edycjach do wdrożenia przystąpiło siedemdziesiąt jeden szkół. Po 

przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, czterdzieści jeden szkół otrzymało tytuł „Szkoły w chmurze 

Microsoft”. Również w tym roku planujemy objąć programem kolejne placówki, jednak przede wszystkim chcemy mocno 

wesprzeć szkoły, które już usługę wdrażają.

Cele projektu to również podniesienie świadomości znaczenia informatyki w życiu zawodowym i społecznym, 

upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 

nauczycieli i uczniów.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Nauczanie dwujęzyczne” 

2019/2020
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

09.2019 - 06.2020

Celem projektu jest wsparcie metodyczne i prawne dyrektorów oraz nauczycieli realizujących 

nauczanie dwujęzyczne oraz planujących wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w szkołach 

województwa świętokrzyskiego.

Zespół konsultantów Pracowni Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych przygotował propozycje warsztatów w ramach 

Szkolnych Inkubatorów Dwujęzyczności, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli zainteresowanych 

nauczaniem dwujęzycznym.

Warsztaty w ramach Szkolnych Inkubatorów Dwujęzyczności kierujemy do nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych: 

przedszkoli i klas I–III, klas IV–VI, klas VII–VIII szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych oraz 

ponadpodstawowych. Mają one na celu przygotowanie metodyczne nauczycieli do pracy w oddziałach dwujęzycznych i 

wzbogacenie ich warsztatu pracy.

Tematyka szkoleń w roku szkolnym 2019/2020 uwzględnia praktyczne aspekty nauczania dwujęzycznego, m.in.:

•	wprowadzanie i utrwalanie słownictwa danego przedmiotu nauczania;

•	tworzenie prezentacji wykorzystywanych na lekcji z elementami dwujęzyczności;

•	tworzenie testów kompetencji językowych;

•	metodykę projektu na lekcjach dwujęzycznych;

•	flipped classroom, czyli dwujęzyczny model lekcji odwróconej.

Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych są zajęcia e-learningowe prowadzone w ramach sieci współpracy i samokształcenia. 

Na platformie e-learningowej udostępniony jest bogaty zasób materiałów metodycznych do przedmiotów nauczanych 

dwujęzycznie, scenariusze lekcji dwujęzycznych, ciekawe rozwiązania praktyczne.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Szybuj bezpiecznie w 

internetowej chmurze 2019”
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów. Nagrody w konkursie dla 

uczniów finansowane z budżetu 

województwa świętokrzyskiego

09.2019 - 12.2019
Głównym celem projektu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i 

rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.

W bieżącym roku przeprowadzona została dziewiąta edycja Projektu. Wszystkie edycje odbyły się dzięki wsparciu 

finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach Projektu realizowane konferencje 

inauguracyjne adresowane do nauczycieli, spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji, lekcje poświęcone tematyce 

projektu, konkurs dla uczniów, konferencje podsumowujące realizację projektów, na których, poza wystąpieniami 

merytorycznymi przedstawicieli różnych instytucji, laureatom konkursów wręczane były nagrody. 

W ubiegłym roku oraz w bieżącej edycji odbyły się spotkania uczniów z przedstawicielem firmy Allegro, poświęcone 

bezpiecznym zakupom w internecie. W tegorocznej edycji pilotażowo przeprowadzone zostały w wybranych szkołach 

spotkania konsultantów ŚCDN z rodzicami na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie (Jak być 

przewodnikiem dziecka w internecie?). Do tegorocznej edycji Projektu swój udział zgłosiło 131 szkół. W  konkursie dla 

uczniów realizowanym w ramach projektu udział wzięło 3157 uczniów. W lekcjach prowadzonych przez nauczycieli 

uczestniczyło 89040 uczniów, a w spotkaniach z policjantami 101 014 uczniów.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „W drodze do wolności” Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów.

09.2019 - 05.2020

Głównym celem projektu realizowanego we współpracy z IPN Delegatura w Kielcach jest 

prezentacja kluczowych w historii polskiego narodu wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako 

wolne i niepodległe państwo. Chcemy, aby jak najszerszy krąg odbiorców przyswoił i utrwalił 

wiedzę o najważniejszych wątkach ostatniego stulecia w dziejach państwa i narodu. Udział w 

projekcie przyczyni się do realizacji celów i wymagań zapisanych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas ósmych szkół podstawowych

oraz szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego i składa się z cyklu

konferencji i warsztatów. Wykłady zaprezentowane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej kieleckiej delegatury 

Instytutu Pamięci Narodowej, pozwoliły uczniom poznać lub utrwalić najważniejsze dla tematu wybuchu II wojny 

światowej wydarzenia oraz wiodące postacie. Nauczyciele zyskali możliwość zapoznania się z najnowszymi ustaleniami 

historyków. Warsztaty poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK, gier i 

myślenia wizualnego.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt "Uczeń i Nauczyciel 

Odkrywcami – rozwijanie 

kompetencji matematyczno-

przyrodniczych"

Edukacja

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020                                                                                                                                                                                       

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo                                                                                                                           

Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Podziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie 

kształcenia podstawowego w zakresie 

kompetencji kluczowych

324 995,00
UE, budżet państwa, budżet 

województwa
01.03.2018 - 28.02.2019

Celem projektu było zwiększenie matematyczno-przyrodniczych kompetencji kluczowych u 180 

uczniów/uczennic 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 

1.03.2018 roku do 28.02.2019 roku.

Projekt adresowany był do uczniów i nauczycieli pięciu szkół podstawowych położonych na  Obszarze Strategicznej 

Interwencji województwa świętokrzyskiego: Szkoły Podstawowej w Bliżynie, Szkoły Podstawowej w Chobrzanach, 

Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Wymysłowie. 

Działania projektowe ukierunkowane były na rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych u uczniów oraz 

zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania tych kompetencji u uczniów. W ramach projektu 

zorganizowano: warsztaty dla uczniów dotyczące eksperymentowania, warsztaty wymiany doświadczeń, szkolenia dla 

nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne w szkołach (9 grup uczniów uczestniczyło w zajęciach przyrodniczych oraz 9 grup 

uczniów uczestniczyło w zajęciach z matematyki), wyjazdy naukowe oraz dwudniowy Piknik Naukowy dla uczniów. 

Podczas Pikniku zorganizowano warsztaty z eksperymentowania, pokaz naukowy, warsztaty z matematyki, robotyki, 

pedagogiki cyrku. Ogółem zrealizowano dla uczniów 360 godz. zajęć przyrodniczych, 360 godz. zajęć z matematyki i 288 

godz. zajęć pozaszkolnych. Dla nauczycieli zorganizowano ogółem 24 godziny szkolenia stacjonarnego  (2 grupy po 12 

godz. dydakt.). Programem objęto 12 nauczycieli  oraz 208 uczniów.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „Szkoła pozytywnych myśli” Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów oraz specjaliści zatrudnieni 

przez ŚCDN

01.09.2019 - 30.06.2020

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez 

przygotowanie nauczycieli 

i rodziców do podejmowania działań w obszarze zdrowia psychicznego.

Projekt adresowany do pedagogów szkolnych, psychologów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych  i 

ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim zainteresowanych wzmacnianiem zdrowia psychicznego uczniów. 

Każdą szkołę reprezentuje dwoje nauczycieli. W ramach projektu uczestnicy biorą udział w konferencji inaugurującej 

projekt, warsztatach (moduł/ moduły do wyboru), konferencja podsumowująca oraz, dla chętnych, warsztat coachingowy. 

Zajęcia zaplanowano i zrealizowano w trzech modułach: MODUŁ I. Trudne emotikony MODUŁ II. Kiedy ból przynosi 

ulgę MODUŁ III. Bezpieczeństwo online. W projekcie wzięło udział: 80 nauczycieli z 39 placówek. W szkołach 

przeprowadzono spotkania z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami dotyczące zdrowia psychicznego oraz tematyki 

wynikającej z wyboru konkretnego modułu/ modułów.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt „GeoGebra na lekcjach 

matematyki”
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

10.2019 - 06.2020
Rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli matematyki szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

1."GeoGebra na lekcjach matematyki - kurs podstawowy" - cztery grupy. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej i 

elearningowej. Tematyka szkolenia obejmowała:

wprowadzenie do programu, wykonywanie konstrukcji geometrycznych i zastosowanie protokołu konstrukcji, wstawianie 

tekstów statycznych i dynamicznych, wykresy funkcji liczbowych, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i tabeli, 

przekształcenia geometryczne, zasoby GeoGebry w sieci.

2. „GeoGebra na lekcjach matematyki w szkole podstawowej – kurs średniozaawansowany” – dwie grupy. Zajęcia 

prowadzone w formie stacjonarnej i elearningowej. Tematyka szkolenia obejmuje: wizualizację pojęć, twierdzeń i 

zależności matematycznych, tworzenie prostych animacji, tworzenie nowych narzędzi i ich wykorzystanie, zastosowanie 

polecenia ciąg, prace z arkuszem kalkulacyjnym, wizualizację figur przestrzennych.

3. „GeoGebra na lekcjach matematyki w szkole ponadpodstawowej – kurs średniozaawansowany”. Zajęcia prowadzone w 

formie stacjonarnej i elearningowej. Tematyka szkolenia obejmuje: funkcje w GeoGebrze, zastosowanie arkusza 

kalkulacyjnego, wizualizację pojęć, twierdzeń i zależności matematycznych, tworzenie prostych animacji, tworzenie 

nowych narzędzi i ich wykorzystanie, zastosowanie GeoGebry do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, wizualizację 

brył.
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Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Program „Sportowy elementarz" Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów.

11.2019 - 04.2020

Celem programu jest wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego z 

zakresu nowoczesnych rozwiązań metodycznych w grach zespołowych na lekcjach wychowania 

fizycznego.

Program składa się z dwóch bloków tematycznych " Poznaj świat gier zespołowych" oraz  "Sowa"  czyli Sport - 

Odpowiedzialność - Wiedza - Aktywność. Zajęcia realizowane są w dwóch grupach 20-osobowych podczas 6-

trzygodzinnych spotkań.

143

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach

Projekt Mosty Edukacji 

Matematycznej w klasach I–III
Edukacja Realizacja w ramach budżetu ŚCDN

Działania statutowe ŚCDN w ramach 

pensum dydaktycznego nauczycieli 

konsultantów

09.2019 - 03.2020 
Podniesienie efektywności pracy w zakresie kształtowania kompetencji matematycznych uczniów 

klas I–III szkoły podstawowej.

Projekt adresowany był do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej województwa świętokrzyskiego. Jego realizacja 

przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym etapie odbyła się konferencja mająca na celu przybliżenie założeń projektu i 

wprowadzenie w tematykę merytoryczną warsztatów. W kolejnym etapie cztery grupy nauczycieli liczące ok. 25 osób w 

grupie uczestniczyły w cyklicznych spotkaniach warsztatowych. W czasie zajęć każdy uczestnik miał możliwość 

doskonalenia umiejętności metodycznych w następujących zakresach: rozwijania sprawności arytmetycznej uczniów, 

rozwiązywania zadań tekstowych i problemów matematycznych oraz w zakresie geometrii. Nauczyciele otrzymali wsparcie 

merytoryczne w formie materiałów udostępnionych na platformie e-learningowej projektu. Na platformie dzielili się swoimi 

doświadczeniami z zajęć z uczniami, na których wdrażali poznane metody i formy pracy z dziećmi. Realizacja projektu 

została podsumowana na konferencji, podczas której nauczyciele przedstawiali swoje rozwiązania i pomysły rozwijające 

kompetencje matematyczne uczniów klas 1-3. 

144 Kancelaria Sejmiku
Młodzieżowy Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego
Edukacja nie dotyczy

z uwagi na jej bezterminowość nie jest 

możliwe przedstawienie wartosci 

całkowitej. Koszty związane z 

funkcjonowaniem MSWŚ w 2019r. 

wyniosły ok. 24 000 zł, wydatki na rok 

2020 zaplanowano na kwotę 33 000 zł.

budżet województwa 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

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świetokrzyskiego został utworzony w 2018r. W jego skład wchodzi 36 osób: 

lokalnych liderów młodzieżowych reprezentujących młodzieżowe rady miast i gmin, samorządy uczniowskie i studenckie 

oraz organizacje pracujące z młodzieżą.  Pierwszą przewodniczącą MSWŚ była Magdalena Malec, od maja 2019r. funkcję 

tę pełni Julia Pająk. Gremium to ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Dotychczas młodzi radni obradowali na 9 sesjach, podejmując 45 uchwał. 

Młodzieżowi radni pracują w 5 komisjach problemowych: komisji sportu i kultury; edukacji i promocji; aktywizacji 

młodzieży, współpracy zewnętrznej oraz komisji przygotowawczej. Młodzieżowy Sejmik opiniuje projekty uchwał naszego 

regionalnego parlamentu dotyczące młodzieży, m.in.  programy stypendialne, stypendia sportowe, czy też program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Po raz pierwszy młodzieżowi radni zaangażowali się w prace nad Strategią 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Efektem było wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki 

młodzieżowej w obszarze rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych, wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród 

młodzieży, zwiększenia świadomości ekologicznej oraz propozycje działań skutkujących zmniejszeniem zanieczyszczenia 

powietrza w naszym regionie. Młodzieżowy Sejmik był również organizatorem konferencji „Działalność społeczna a życie 

codzienne” oraz I Świętokrzyskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem uczniów, młodzieżowych działaczy społecznych, nauczycieli oraz organizacji pracujących z młodzieżą. 

Wspólnie z Przewodniczącym Sejmiku, Młodzieżowy Sejmik zaapelował do samorządów, by tworzyli na terenie swoich 

miast i gmin młodzieżowe rady, zachęcając młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnych.  Dzięki 

działalności w Młodzieżowym Sejmiku, młodzi ludzie mogą aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym, zachęcając 

dorosłych radnych do działania, skłaniając ich do podejmowania inicjatyw na rzecz młodych mieszkańców regionu.  Uczą 

się samodzielności, wdrażają do pracy i działań na rzecz drugiego człowieka, poszerzają horyzonty. To także okazja do 

poznawania nowych ludzi, wymiany poglądów i integracji. 
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Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 95 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów zabytkowych. Zachowanie, zabezpieczenie, konserwacja i utrwalanie substancji zabytkowej.
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Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie wyjazdu Zespołu 

Ludowego „Jaworzanki” na 

Międzywojewódzki Sejmik 

Wiejskich Zespołów Teatralnych w 

Tarnogrodzie

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
3.500,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01 - 02.2019 

Reprezentowanie województwa świętokrzyskiego na Międzywojewódzkim Sejmiku  Wiejskich 

Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, w dniach 1-3 lutego 2019 roku.

Głównym zadaniem Sejmiku jest popularyzacja dorobku artystycznego wiejskich zespołów teatralnych, ukazanie piękna 

tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej, a także tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich 

opiekunów. Celem sejmiku jest prezentacja i ocena aktualnego stanu ruchu teatralnego w środowisku wiejskim, jak również 

promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych oraz ochrona tradycji ludowych polskiej wsi. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 
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147
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie organizacji 

spotkania mieszkańców diecezji 

kieleckiej pod hasłem „W mocy 

Bożego Ducha” w ramach 

Światowych Dni Młodzieży w 

Panamie

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
3 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01- 02.2019 

Integracja mieszkańców województwa świętokrzyskiego z przedstawicielami naszego regionu w 

Panamie.

Uczestnictwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego we wspólnej modlitwie, wyrażonej także śpiewem. Spotkanie 

poprowadziła grupa ewangelizacyjna z Łodzi. Patronem honorowym spotkania był ks. bp. ordynariusz Jan Piotrowski.

Organizatorzy zaplanowali również połączenie z przedstawicielami naszego województwa w Panamie, aby przybliżyć 

zebranym klimat tego spotkania. W wydarzeniu uczestniczyły m.in. grupa „Muode Koty”, Michał Rassek - songwriter i 

gitarzysta z Poznania oraz zespół „To On”. 

148
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Nagroda okolicznościowa dla 

reżysera Mikołaja Wróbla za film 

"Credo"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
3 500,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01- 02.2019 Uhonorowanie młodego reżysera ze Stąporkowa przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

„Credo” to przewrotna opowieść o taksówkarzu (w tej roli Krzysztof Grabowski), który ma dosyć niezwykły sposób 

zarabiania na życie i nie jest to prowadzenie taksówki. Akcja toczy się wartko, napięcie jak u Hitchcocka rośnie od 

pierwszej sceny. Autor żongluje gatunkami od reportażu społecznego, czarnej komedii po thriller, zaskakuje widza puentą. 

Autorem zdjęć jest Mateusz Śliwa. W filmie wystąpili aktorzy Teatru im. S. Żeromskiego i TLiA „Kubuś”. Film jako jedyna 

polska produkcja, został zakwalifikowany do jednego z największych festiwali filmów krótkometrażowych na świecie - 48 

Independent Short Film Festival Screening & Awards organizowanego przez amerykańskie stowarzyszenie reżyserów - 

Directors Guild of America. Spośród wszystkich produkcji nadesłanych na festiwal ze 130 krajów, wybrano tylko 48. Gala 

wręczenia nagród odbyła się 14 lutego w Hollywood. 

149
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Ufundowanie nagrody konkursowej 

dla laureata 42. edycji 

Interdyscyplinarnego Konkursu 

Plastycznego Województwa 

Świętokrzyskiego „Przedwiośnie” 

2019, organizowanego przez Biuro 

Wystaw Artystycznych w Kielcach 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2 500,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 04 - 06.2019 Uhonorowanie laureata konkursu przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

W przedsięwzięciu biorą udział profesjonalni artyści związani z województwem świętokrzyskim poprzez miejsce 

zamieszkania, pochodzenie, dyplom świętokrzyskiej uczelni artystycznej oraz przynależność do kieleckich oddziałów 

związków twórczych. „Przedwiośnie” jest cenną platformą konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich 

artystów. Przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Artyści świętokrzyscy z wszystkich krajów - łączcie się!”.

150
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Nagroda okolicznościowa dla 

Zespołu "Siedlecczanie" z okazji 

jubileusz 35-lecia działalności 

artystycznej 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
3 500,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 04.2019

Uhonorowanie Zespołu Siedlecczanie z okazji jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej przez 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 

Zespół „Siedlecczanie” powstał 6 grudnia 1984 roku. Utworzony został głównie z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w 

Siedlcach oraz miejscowej młodzieży i początkowo był zespołem śpiewaczym. Obecnie to również zespół pieśni i tańca 

oraz obrzędowy. Scenariusze obrzędów i zwyczajów całorocznych z początku XX w., które grupa prezentuje w formie 

widowisk, tworzy Stanisława Żądecka. 

151
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Ufundowanie nagród rzeczowych dla 

laureatów "XII Festiwalu Ludowego 

im. Stefana Ostrowskiego i Jana 

Jawora" organizowanego przez 

Urząd Miasta i Gminy Sędziszów

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
500,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 05 - 07.2019 

Uhonorowanie laureatów "XII Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora" przez  

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
W czasie festiwalu swój dorobek prezentują ludowi artyści - kapele oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

152
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie finansowe wydarzenia pn. 

„Cymes w Kielcach, czyli śladami 

kultury żydowskiej”  

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
4 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 06 - 07.2019 

Celem przedsięwzięcia jest pielęgnowanie kultury Żydów, którzy mieszkali w Polsce od wieków - 

muzyki, tańca, potraw, religii.

Podtytuł „śladami kultury żydowskiej” zawiera ideę poszukiwania i przedstawiania tego, co pozostało z kultury żydowskiej 

w różnych miejscach naszego regionu. W ramach przedsięwzięcia odbywa się też degustacja kuchni żydowskiej, zabawy dla 

dzieci, wystawy i inne atrakcje. 

153
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Ufundowanie nagrody konkursowej 

dla laureata Międzynarodowego 

Konkursu Wokalnego „Bella Voce” 

organizowanego przez 

Stowarzyszenie „Voce” z 

Kołaczkowic

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 07 - 08.2019 Celem przedsięwzięcia jest promowanie młodych utalentowanych wykonawców.

Oceny wokalistów dokonuje jury składające się z wybitnych artystów, autorytetów w dziedzinie wokalistyki, pedagogów 

wyższych uczelni muzycznych.  

154
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie finansowe wydarzenia pn. 

„Rekonstrukcja bitwy pod Osiekiem 

w 80. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej” 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 07 - 09.2019 

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie bohaterstwa żołnierzy września 1939 roku, przybliżenie 

widzom historii i dramatyzmu tamtych dni oraz umocnienie poczucia patriotyzmu i więzi narodowej.

Rekonstrukcja bitwy o Osiek, która została stoczona 11 września 1939 roku, przedstawi przełomowy moment bitwy, w 

którym polscy żołnierze wykonali kontratak na nacierające jednostki niemieckie. Ten desperacki manewr odrzucił Niemców 

i umożliwił Polakom udaną przeprawę przez Wisłę. 

W widowisku wzięło udział ok. 100 rekonstruktorów wyposażonych w czołgi niemieckie oraz jednostki polskiej kawalerii. 

155
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie finansowe uroczystości 

upamiętniających poległych w II 

wojnie światowej żołnierzy 154 

pułku piechoty, których zbiorowa 

mogiła znajduje się w Krajnie  

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
1 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 08- 09.2019 Pielęgnowanie pamięci o bohaterach poległych w wojnie obronnej 1939 roku. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

156
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2018 rok
334 488,42 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu kultury jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i 

kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnienie kultury i 

sztuki oraz jej dokumentowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji 

regionalnej poprzez wybór zadań i ich dofinansowanie. Zadania powinny były realizowane na rzecz 

mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury; 

wzbogacenie oferty kulturalnej regionu; ułatwienie dostępu do usług kulturalnych dla mieszkańców województwa. 

157
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Organizacja i współorganizacja 

przedsięwzięć z dziedziny kultury w 

regionie 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 75 183,50 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Celem inicjatywy jest wzbogacenie oferty kulturalnej regionu świętokrzyskiego poprzez organizację 

i współorganizację wartościowych przedsięwzięć kulturalnych promujących dziedzictwo kulturowe, 

twórczość artystyczną  i edukację kulturową. 

W 2019 roku zrealizowano 20 przedsięwzięć na terenie województwa świętokrzyskiego oraz  sfinansowano udział zespołu 

folklorystycznego w wydarzeniu ogólnopolskim.

158
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
Świętokrzyska Nagroda Kultury 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 64 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Nagrodzenie świętokrzyskich artystów, twórców, naukowców, instytucji i stowarzyszeń za 

działalność na rzecz upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego.

Świętokrzyska Nagroda Kultury ustanowiona uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,  jest 

przyznawana przez Zarząd Województwa dla osób indywidualnych lub zespołów. Nagroda ma charakter dwustopniowy:  I 

stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt 

osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego,  nagrody II stopnia - 

za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. W 2019 roku 

uhonorowano nagrodą 13 osób oraz 2 zespoły twórców.
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159
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
Nagrody okolicznościowe

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 14 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Uhonorowanie animatorów, organizatorów i twórców za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju 

twórczości artystycznej, upowszechniania  kultury i dziedzictwa kulturowego. 

Na podstawie uchwały Nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  nagrodami okolicznościowymi za wieloletnią działalność w obszarze 

kultury uhonorowano 2 osoby oraz 2 zespoły artystyczne.

160
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Nagrody dla laureatów 

przedsięwzięć o charakterze 

konkursowym w dziedzinie kultury 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 10 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Nagrodzenie twórców i wykonawców  - laureatów konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej. 

W 2019 roku nagrodzono laureatów przedsięwzięć festiwalowych i konkursowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym, m.in. laureatów  XII Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora w Sędziszowie, 42. 

Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2019, konkursu 

Porównania 26 skierowanego do środowiska plastycznego Ziemi Sandomierskiej, XIII Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego im. F. Raka, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Bella Voce” w Busku Zdroju oraz zwycięzców 

turniejów tańca.

161
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
53.Dymarki Świętokrzyskie

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 20 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Wzmocnienie potencjału kulturowego regionu. Wsparcie realizacji 53 edycji imprezy o 

ponadregionalnym zasięgu, służącej promocji dziedzictwa kulturowego regionu poprzez  prezentację 

starożytnego procesu wytopu żelaza oraz dawnych rzemiosł. 

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia z przeinaczeniem na pokrycie kosztów prezentacji edukacyjno-

rekonstrukcyjnej w zakresie prowadzenia procesu obróbki żelaza na etapach: wydobycie rudy, prażenie rudy, wytop żelaza, 

wytop w piecach kotlinkowych.

162
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

W hołdzie Krzysztofowi 

Pendereckiemu  w ramach 25 edycji 

Międzynarodowego Festiwalu 

Muzycznego im. Krystyny Jamroz

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 20 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Wzmocnienie potencjału kulturowego regionu. Wsparcie realizacji koncertu „W hołdzie 

Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. 

Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń promujących 

region świętokrzyski. 

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Busko- Zdrój na pokrycie kosztów autorskiej koncepcji i artystycznej realizacji 

koncertu "Busko-Zdrój w hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu" w dniu 5 lipca 2019 roku podczas XXV 

Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju.

163
Departament Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

Renowacja figury Chrystusa wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia w 

Rakowie 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Nie dotyczy 20 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Zachowanie w dobrym stanie figury Chrystusa, cennego obiektu  architektury związanego z historią 

Rakowa oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół figury w celu nadania temu terenowi funkcji 

kulturowej.

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Raków z przeinaczeniem na renowację figury Chrystusa wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia. 

164 Muzeum Wsi Kieleckiej

Projekt nr: POIS.08.01.00-00-

0120/17 pn. „Rozbudowa i 

modernizacja Mauzoleum 

Martyrologii Wsi Polskich w 

Michniowie”

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020, VIII oś 

priorytetowa Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury 

21 212 156,89
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
01.01.2014-31.07.2020

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.

Cel główny realizowany będzie przez cele szczegółowe projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez 

rozbudowę i modernizację niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej i archiwów, 

zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac 

konserwatorskich; tworzenie i modernizacja wystaw stałych (ekspozycje). Stopień lokalnego „zakorzenienia” planowanej 

inwestycji jest znaczący i wpływa na potencjał rozwojowy, woj. świętokrzyskiego. Projekt jest atrakcyjny dla turystów, ma 

zdolność do przyciągania turystów, jest spójny z wizerunkiem i potencjałem regionu, ma potencjał do wyróżnienia 

rynkowego, ma charakter ponadregionalny i duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Mauzoleum w Michniowie 

odzwierciedla okrutność losów mieszkańców polskich wsi w okresie II wojny światowej pod okupację niemiecką i 

sowiecką. Obowiązkiem dla pokoleń jest propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego Polski oraz 

zasobów kultury, szczególnie tych związanych z historią naszego narodu, co będzie miało pozytywny wpływ na 

rozpoznawalność i atrakcyjność polskiej przestrzeni.

165 Muzeum Wsi Kieleckiej

Projekt nr: RPSW 04.04.00-26-

0009/16 pn. „Rozwój zasobów 

niezbędnych do prowadzenia 

procesu udostępniania zbiorów.”

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 4 – 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego” 

528 859,60 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 03.07.2017-30.06.2020
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa

kulturowego regionu, którym są zasoby/obiekty MWK.

Realizacja celu nastąpi poprzez zniesienie bariery informacyjnej (kompleksowe oznakowanie obiektów), wdrożenie systemu 

obsługi biletowej, kompleksowe dostosowanie Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności 

kulturalnej. 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego inwestycja 

w Zagrodzie Czernikiewiczów zlokalizowanej w Bodzentynie będzie nakierowana dostosowanie obiektu do prowadzenia 

działalności kulturalnej w tym obiekcie, rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Obiekt ten wpisany 

jest do Rejestru Muzealiów.

166 Muzeum Wsi Kieleckiej

Budowa oczyszczalni ścieków wraz 

z siecią kanalizacyjną oraz 

przebudowa sieci elektrycznej na 

terenie Parku Etnograficznego w 

Tokarni

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Dotacja inwestycyjna ze środków 

województwa świętokrzyskiego
391 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2018-2020

Celem projektu jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz 

przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni.

Projekt obejmuje wykonanie szeregu prac związanych z budową nowoczesnej oczyszczalni ścieków a także przebudową 

istniejącej sieci elektrycznej w Parku Etnograficznym w Tokarni. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in. przygotowanie 

dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych pozwoleń, wykonanie robót przyłączeniowych oraz wykonanie robót 

budowlanych i instalacyjnych.

167 Muzeum Wsi Kieleckiej

Mauzoleum Martyrologii Wsi 

Polskich w Michniowie jako symbol 

zbrodni niemieckiego totalitaryzmu 

w latach 1939-1945

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program Miejsca pamięci i trwałe 

upamiętnienia w kraju
54 867,04

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
01.04.2019-15.12.2019

Celem zadania jest upowszechnienie wiedzy o męczeństwie wsi polskich w czasie II wojny 

światowej, o mieszkańcach wsi jako ofiarach masowych zbrodni reżimu totalitarnego, wzmocnieniu 

świadomości obywatelskiej oraz budowaniu postaw patriotycznych.

Działania realizowane w ramach zadania były komplementarne i ukierunkowane na realizację celu. Ich głównym trzonem 

były obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 76. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów - 12 lipca 2019 roku. 

Wszystkie działania realizowane w ramach programu miały na celu upowszechnienie wiedzy o męczeństwie wsi polskich w 

czasie II wojny światowej, o mieszkańcach wsi jako ofiarach masowych zbrodni reżimu totalitarnego, wzmocnieniu 

świadomości obywatelskiej oraz budowaniu postaw patriotycznych. Synergia zaplanowanych działań pozwoliła na dotarcie 

do bardzo różnorodnych grup odbiorców. Aby wzmocnić zasięg oraz wartość merytoryczną przekazu, Muzeum Wsi 

Kieleckiej nawiązało partnerstwo z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Partnerstwo zostało 

uwidocznione we wszelkich materiałach promocyjnych, które ukazały się w ramach zadania. Celem działań promocyjnych 

było wydawnictwo, które pozwoliło przybliżyć tematykę martyrologii polskich wsi w czasie II wojny światowej.

168 Muzeum Wsi Kieleckiej
Jarmark w Bodzentynie na fotografii 

Janusza Buczkowskiego

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Kultura-Interwencje 2019 20 359,66

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
29.07.2019-31.10.2019

Cele zadania:

- pozyskanie dla Muzeum Wsi Kieleckiej cennego materiału historycznego i etnograficznego;

- prezentacja szerokiej publiczności  fotografii z lat 1968-1969, wykonywanych na jarmarku w 

Bodzentynie;

- popularyzacja dziedzictwa niematerialnego dawnej wsi kieleckiej związanego z obrzędowością, 

zwyczajami i rolą społeczną jarmarków chłopskich w drugiej połowie XX wieku.

Elementy zadania:

1. Zakup fotografii

Zakup 50 fotografii przedstawiających uczestników jarmarku w Bodzentynie w latach 1968 i 1969 od ich autora Janusza 

Buczkowskiego. Fotografie mają charakter reporterski. Przedstawiają m.in. momenty spotkań, handlu, przybijania targu. 

Stanowią cenny materiał historyczny.

2. Wystawa

Wystawa zewnętrzna „Kupić nie kupić, potargować można – jarmark chłopski w Bodzentynie na fotografiach Janusza 

Buczkowskiego". Wernisaż wystawy – Zagroda Czernikiewiczów. 

3. Przedstawienie – żywy obraz

W ramach zadania powstanie autorskie 30 – minutowe przedstawienie „żywy obraz” prezentujący dawne zwyczaje i 

obrzędy jarmarku chłopskiego w Bodzentynie. Podkreślona została rola ówczesnego jarmarku jako miejsca handlu, spotkań, 

rozmów i okazji do wymiany doświadczeń, a także zaprezentowano w jaki sposób jarmarki spajały wspólnotę lokalną. 

Zostało zaprezentowane zapominaną już dziś gwarą świętokrzyską.
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169 Muzeum Wsi Kieleckiej

Konserwacja eksponatów z obozów 

Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen 

oraz Hasag

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Wspieranie działań muzealnych 28 905,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
12.09.2019-31.12.2019

Celem zadania była kompleksowa konserwacja listów więźniów z obozów koncentracyjnych w 

Auschwitz-Birkenau i Gross-Rosen oraz dwuczęściowego ubioru pracownika przymusowego w 

skarżyskiej fabryce amunicji HASAG (Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metallwarenfabrik). Listy 

zostały napisane w latach 1942-1944. Omawiają ogólne warunki pobytu w obozach 

koncentracyjnych oraz prywatne relacje z członkami rodziny.

Założony cel zadania został osiągnięty poprzez wykonanie pełnej konserwacji obiektów - 9 listów więźniów z obozów 

koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau i Gross-Rosen oraz ubioru pracowników przymusowych ze skarżyskiej fabryki 

amunicji HASAG, znajdujących się w zbiorach Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. obiekty zostały 

zabezpieczone przed postępującym niszczeniem spowodowanym złym stanem zachowania. Eksponaty przywrócono do stanu 

umożliwiającego jego ekspozycję na wystawie stałej w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, która 

zostanie uruchomiona po zakończeniu prac związanych z rozbudową Mauzoleum. Rezultaty jakościowe zadania zostały 

osiągnięte poprzez wykonanie wszystkich zaplanowanych prac konserwatorskich. Dzięki przeprowadzeniu prac 

konserwatorskich obiekty zostały zabezpieczone, a stan ich zachowania został ochroniony przed nieodwracalnym 

uszkodzeniem.
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Europejskie Cenrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

"Rozbudowa Europejskiego 

Centrum Bajki o Park Edukacyjny 

"Akademia Bajki" w Pacanowie"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś 4 Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Wartość WOD - 20 517095,10 Wartość 

całkowita inwestycji 21 644 310,00 

Budżet państwa, UE, budżet 

województwa

01.01.2019-28.04.2022 

zgodnie z WOD

Celem ogólnym projektu jest rozwój zasobów kultury poprzez rozbudowę Europejskiego Centrum 

Bajki o Park edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie oraz zagospodarowanie jego otoczenia 

wraz z dostosowaniem tego obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. 

Do wskaźników produktów ukazujących bezpośredni, materialny efekt realizacji projektu zaliczymy powierzchnię terenów 

inwestycyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu na potrzeby Parku edukacyjnego Akademia Bajki w Pacanowie oraz 

zagospodarowanie jego otoczenia wraz z dostosowaniem tego obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej.

W wyniku realizacji projektu zostanie zagospodarowana i dostosowana do prowadzenia działalności kulturalnej określona 

powierzchnia terenów inwestycyjnych:

• Powierzchnia części parkowej: 13.000 m2

• Powierzchnia części zabudowanej ok 1.320 m2

Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności usług kulturalnych poprzez zwiększenie przepustowości, w wyniku 

realizacji projektu z oferty kulturalnej ECB będzie mogło skorzystać 2000 osób dziennie, a nie ja dotychczas tylko 500 

osób.
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Europejskie Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

Moniuszko w Pacanowie
Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Moniuszko 2019 - Promesa 62 389,57 Środki finansowe MKiDN - 44 000,00 01.02.-31.08.2019 Celem zadania było przybliżenie postaci i twórczości S. Moniuszki. 

W ramach Projektu zostały zrealizowane dwa zadania - Urodziny Stasia Moniuszki - 5 maja oraz Ogólnopolski Festiwal 

Pieśni i Muzyki Stanisława Moniuszki "Moniuszko - twórca romantyczny" prezentujący utwory Moniuszki. Wszyscy 

laureaci zaprezentowali się 9 czerwca podczas koncertu galowego w Filharmonii Świętokrzyskiej. Efektem Projektu jest 

poznanie życia i twórczości Stanisława Moniuszki oraz większa świadomość przynależności twórcy do grona 

najwybitniejszych europejskich twórców romantycznych.
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Europejskie Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

Zaginiona partytura Moniuszki - gra 

dla dzieci na urządzenia mobilne 

popularyzująca wiedzę o Moniuszce

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Moniuszko 2019 - Promesa 131 250,00 Środki finansowe MKiDN - 105 000,00 01.02.-31.12.2019 Celem zadania było przybliżenie postaci i twórczości S. Moniuszki. 

W trakcie realizacji Projektu: przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży z metodyki gry; opracowano prototyp, 

grafikę i oprogramowanie gry "Zaginiona Partytura Moniuszki". Jest to bezpłatna gra dostępna na urządzenia mobilne 

opracowana w stylizacji komiksowo-bajkowej w wersji polskiej i angielskiej.
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Europejskie Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

4. Festiwal Literatury Dziecięcej i 

Młodzieżowej - Pacanów 2019

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Promocja czytelnictwa 40 340,63 Środki finansowe MKiDN - 30 000,00 01.03 - 30.09.2019 

Podniesienie kompetencji czytelniczych i rozbudzenie potrzeb literackich w Polsce, 

upowszechnienie dostępu do najważniejszych dział piśmiennictwa polskiego i światowego, 

wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek 

oraz wspieranie różnych form czytelnictwa.

4. Festiwal Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej - Pacanów 2019 odbywał się w dniach 1-5 maja 2019 roku.

Elementami wydarzenia były: akcja "Uwolnij książkę", pogotowie literackie, czytelniczy Flash Mob, warsztaty plastyczne, 

spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty biblioterapeutyczne, warsztaty twórcze, warsztaty kaligraficzne. Efektem 

Projektu jest próba wyrobienia nawyku czytania oraz zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z czytania książek.
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Europejskie Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

Splot Pacanów dla Niepodległej
Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Koalicje dla Niepodległej 22 257,34

Biuro Programu Niepodległa -                         

20 000,00
26.08.- 20.11.2019 

Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich w Pacanowie, mających za zadanie przeobrażenie 

Pacanowa w bajkową miejscowość, za sprawa namalowania pierwszego muralu.

W ramach Projektu: zorganizowano spotkanie artystów z mieszkańcami Pacanowa, na którym powstały wizje muralu; 

przeprowadzono warsztaty plastyczne. W listopadzie powstał mural upamiętniający odzyskanie przez Polskę 

Niepodległości, nawiązujący do literatury dziecięcej tamtego okresu.
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Europejskie Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

17. Międzynarodowy Festiwal 

Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja 

2019

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Dotacja celowa 285 552,61 Powiat Buski - 7 000,00 31.05 - 2.06.2019 

Realizacja wartościowych wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

umożliwiających kształtowanie preferencji artystycznych.

31 maja Spotkania Mistrzów Teatru, 1 czerwca Spotkania Mistrzów Muzyki; 2 czerwca 2019 roku gala finałowa Festiwalu 

rozpoczęła się Bajkowym Korowodem. Następnie, trzy spektakle zaprezentował Cyrk Juremix. Były także teatry uliczne – 

Teatr na walizkach, Teatr Kubika,  popisy iluzjonisty Pana Li i akrobacje braci Kłeczek. Kulminacyjnym punktem dnia były 

urodziny Koziołka Matołka. Kluczowym elementem Festiwalu były liczne warsztaty w strefach wiedzy, zabawy, twórczości 

i rodziców. 

176

Europejskie Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie

13. Międzynarodowy Konkurs 

Fotograficzny "Wszystkie Dzieci 

Świata" Pacanów 2019

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Dotacja celowa 36 998,78 Powiat Buski - 2 000,00 14.05 - 6.10.2019 

Upowszechniane i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem konkursu jest ukazanie 

życia dziecka we współczesnym świecie.

W maju ogłoszono kolejną edycję konkursu. W 2019 roku  konkurs otrzymał patronat FIAP. Na konkurs wpłynęło 366 prac 

104 autorów. Efektem jest: katalog i wystawa pokonkursowa; wymiana doświadczeń między fotografującymi; próba 

zainteresowania szerszej publiczności fotografią. 
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

140-lecie Teatru w Kielcach - 

jubileusz istnienia jednej z

najstarszych scen w Polsce

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Teatr i Taniec 344 807,58

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego - dotacja celowa, 

środki własne - wpływy 

01.01 - 31.12.2019

Zadanie miało na celu promowanie i zapoznanie widzów w całym kraju z historią i dokonaniami 

artystycznymi jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce - Teatru im. Stefana Żeromskiego 

w Kielcach. Wymienione cele zostały zrealizowane w postaci ogólnopolskiej kampanii reklamującej 

jubileusz kieleckiego Teatru, a także promocji zadania na poziomie lokalnym.

Od 1 do 6.01.2019 roku kontynuowano działania promujące zadanie w mediach. W tym czasie odbywały się także próby 

generalne spektaklu "Widnokrąg" Wiesława Myśliwskiego w adaptacji Radosława Paczochy i w reżyserii Michała 

Kotańskiego. Wydrukowano "Gazetę Teatralną" towarzyszącą premierze.

2. 5.01.2019 roku odbyła się dyskusja panelowa "Teatr wczoraj, dziś i jutro" moderowana przez krytyka teatralnego 

Tomasza Domagałę. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: aktorzy i pracownicy na przestrzeni lat związani z 

kielecką sceną (goście przyjezdni tego dnia kwaterowani byli w hotelach) oraz widzowie, a przedmiotem dyskusji były 

m.in. wspomnienia i doświadczenia, jakie wiążą się z Teatrem im. S. Żeromskiego. W przerwie uczestnikom 

zaproponowano poczęstunek - jubileuszowy tort i kawę. Honorowym gościom wręczano także gadżety zakupione w ramach 

zadania.

Drugą częścią spotkania 5.01.2019 roku była prezentacja katalogu jubileuszowego "Od Teatru Ludwika do Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach. Kronika 1879-2019", w której udział wzięli autorzy poszczególnych części wydawnictwa: 

Grzegorz Cuper, Beata Klimer, Marta Pawlina-Meducka, Luiza Buras-Sokół, Paulina Drozdowska, Renata Głasek-Kęska i 

Halina Łabędzka, a także graficy odpowiedzialni za opracowanie graficzne i skład. Fragmenty kroniki czytali aktorzy: Anna 

Antoniewicz, Dagna Dywicka i Andrzej Plata.

Wszystkie działania zaplanowane na 5.01.2019 roku zostały udokumentowane fotograficznie.

3. 6.01.2019 roku odbyła się premiera spektaklu "Widnokrąg" (dokładnie w 140. rocznicę wystawienia pierwszego 

spektaklu na scenie przy ulicy Sienkiewicza 32). W realizacji w reżyserii dyrektora kieleckiej sceny Michała Kotańskiego, 

wziął udział cały zespół aktorski Teatru. Na premierze obecny był autor powieści Wiesław Myśliwski. Po spektaklu 

siedmioro pracowników Teatru odebrało odznaczenia państwowe. Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek i 

Sekretarz Stanu Anny Krupki Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali aktorzy: Mirosław Bieliński, 

Stanisław Andrzej Cempura, Janusz Głogowski, Edward Janaszek, Joanna Kasperek-Artman oraz Dawid Żłobiński. 

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznano zastępcy dyrektora, Elżbiecie Pędzik. Prowadzono 

dokumentację wydarzenia. Spektakl "Widnokrąg" od momentu premiery do końca sezonu teatralnego 2018/2019 roku 

zagrano 15 razy (jeden pokaz odbył się w ramach XIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni, na który 

przedstawienie otrzymało zaproszenie, jeden z okazji organizowanego przez MKiDN oraz Instytut Teatralny im. Z. 

Raszewskiego Dnia Teatru Publicznego).

Wszystkie zadania składowe w roku 2019 zostały zrealizowane w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem.
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Kielecki Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Teatr i Taniec 361 324,70

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego - dotacja podmiotowa, 

środki własne - wpływy 

01.01 - 31.12.2019

Organizacja międzynarodowego festiwalu teatralnego. Cel festiwalu - 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. 

Teatrowi im. Żeromskiego w Kielcach jako organizatorowi przyświecała misja szeroko rozumianej 

integracji kultury europejskiej i środowiska teatralnego. Przede wszystkim jednak impreza stworzyła 

kielczanom i mieszkańcom województwa świętokrzyskiego doskonałą sposobność poznania 

istotnych spektakli powstałych zarówno na podstawie literatury współczesnej, jak i klasycznej. 

Festiwal zrealizował cel stworzenie platformy spotkań profesjonalistów i miłośników teatru oraz 

połączył ludzi o różnych światopoglądach, reprezentujących odmienne kultury stając się pomostem 

między podziałami.

Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny trwał w dniach 22-28 października 2019 roku. Pokazane zostało 5 tytułów z 

Hiszpanii, Słowenii i Polski. Widzowie zobaczyli jedno wydarzenie dziennie, które odbywały się na Dużej Scenie Teatru 

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach . Repertuar Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego przedstawiał się następująco: 

"Bądź taka, nie bądź taka" z Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie - spektakl muzyczny, "Sinestesia" - spektakl teatru tańca w 

wykonaniu hiszpańskiej grupy Iron Skulls Co, "Być jak Beata" - spektakl Teatru Współczesnego w Szczecinie, "Iliada" 

według Homera - koprodukcja Narodowego Teatru Dramatycznego, Teatru Miejskiego oraz Cankarjev Dom z Lublany, 

"Zapiski z wygnania" - spektakl Teatru Polonia z Warszawy. W czasie trwania festiwalu odbyły się warsztaty teatralne 

prowadzone przez aktorki kieleckiego Teatru w siedzibach liceów ogólnokształcących, skierowane do licealistów ( dla 

łącznej grupy 430 uczniów), warsztaty prowadzone przez aktorów spektaklu "Sinestesia" hiszpańskiej grupy Iron Skulls dla 

30 osób w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury. Odbyło się 11 wydarzeń, w których uczestniczyło 1831 osób.

179
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach
Stacja kultura

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Edukacja Kulturalna 58 739,57

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, środki własna z dotacji 

podmiotowej

01.05- 31.12.2019

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Tak jak zakładano w złożonym wniosku, projekt 

"Stacja kultura" przygotował uczestników warsztatów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w 

przestrzeni sztuki. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu rozbudziły, rozwinęły, a także 

pogłębiły wrażliwości uczestników na sztukę. Zaproponowane działania edukacyjnoanimacyjne 

stymulowały kreatywność uczestników różnych grup wiekowych i społecznych. W projekcie tak jak 

zakładano udział wzięły dzieci i młodzież od 14 roku życia, osoby dorosłe i seniorzy z różnych grup 

społecznych.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od merytorycznego przygotowanie projektu. Przeprowadziliśmy rozmowy z 

prowadzącymi warsztaty (Beata Pszeniczna, Dawid Żłobiński, Iwona Jamka, Rafał Urbański, Alicja Posłowska) dotyczące 

charakteru organizowanych zajęć, treści przekazywanej podczas ich realizacji i formy. Jednocześnie omówiony został 

zakres współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego, który polegał na zapewnieniu 

prowadzącego warsztaty graficzne i udostępnieniu profesjonalnego sprzętu (ekran, rzutnik) na potrzeby realizacji zadania. 

Następnie przygotowaliśmy kampanię promocyjną zadania: materiały promocyjne (znak graficzny zadania, plakat, 

informacje szczegółowe o zadaniu, podanie informacji do wiadomości publicznej). Projekt promowaliśmy w mediach 

lokalnych i ogólnopolskich (audycje radiowe, wywiady, reklama na stronach www i w mediach społecznościowych). Po 

rozpoczęciu promocji zadania rozpoczęliśmy rekrutację uczestników oraz koordynację działań przygotowawczych (m.in. 

zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów). Po zakończeniu rekrutacji rozpoczął się cykl wszystkich 

warsztatów realizowanych w ramach projektu "Stacja kultura": warsztaty aktorskie, graficzne, tworzenia kostiumów i 

scenografii i charakteryzacji. Odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania (4 spotkania z każdego rodzaju warsztatów). 

Równocześnie z realizacją warsztatów trwała ciągła promocja projektu. Po zakończeniu cyklu warsztatów przygotowaliśmy 

wystawę podsumowującą projekt (wydruk zdjęć na planszach, zakup gablot) składającą się ze zdjęć dokumentujących 

realizację projektu oraz z pracami powstałymi podczas warsztatów (maski, plakat, kostiumy). Łącznie zrealizowano 17 

wydarzeń dla 2226 osób.
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Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach
Teatr na kartach historii Polski

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Koalicje dla Niepodległej 21 510,42

Środki z  Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 , 

środki własne z dotacji podmiotowej

26.08 - 20.11.2019

Interdyscyplinarne działania, które złożyły się na całość zadania, służyły integracji twórców i 

odbiorców kultury - zarówno tych skupionych wokół Teatru, jak i z różnych względów 

(ekonomicznych, społecznych, środowiskowych) od niego oddalonych, zaktywizowały adresatów 

zadania do czynnego uczestnictwa w odkrywaniu udziału Teatru w konstytuowaniu się małej 

ojczyzny, zbudowały świadomość istnienia instytucji żywo reagującej przez lata na zagadnienia 

historyczne i społeczne, wzmocniły tożsamość kulturową.

Podstawowym rezultatem , który osiągnięto realizując zadanie  jest zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat 140-

letnich dziejów jednej z najstarszych scen w Polsce. Teatr zorganizował szereg wydarzeń pod wspólną nazwą „Teatr na 

kartach historii Polski”. Odbyły się trzy spacery, podczas których można było robić zdjęcia zakamarkom 140-letniej 

siedziby kieleckiej sceny. Swoimi anegdotami ubarwiła spotkanie z miłośnikami Teatru, jego wieloletnia mieszkanka w 

latach 1939 – 1951, Pani Zyta Trych. Po każdym zwiedzaniu przeprowadzaliśmy prosty quiz sprawdzający wiedzę o 

naszym Teatrze. Nagrodami były egzemplarze dwutomowego wydawnictwa Od Teatru Ludwika do Teatru im. Stefana 

Żeromskiego… Na zwiedzających czekał poczęstunek. W drugiej części imprezy goście zaproszeni zostali na  promocję 

katalogu jubileuszowego „Od Teatru Ludwika do Teatru im. Stefana Żeromskiego. Kronika 1879-2019” – spotkanie z 

twórcami wydawnictwa. Kronika jest pierwszą tak obszerną publikacją, obejmującą 140 lat dziejów Teatru. Zawiera wykaz 

premier, opisy poszczególnych dyrekcji, fragmenty recenzji spektakli i artykułów dotyczących kieleckiej sceny, a także 

niepublikowane wcześniej zdjęcia.                                                                                                                                                         

Spotkanie rozpoczęli aktorzy, którzy odczytali  wybrane  fragmenty recenzji spektakli: Aneta Wirzinkiewicz, Ewelina 

Gronowska, Mirosław Bieliński i Andrzej Plata. Autorzy książki omówili repertuar w poszczególnych okresach działania 

kieleckiej sceny nie omijając zagadnienia wpływu na niego czynników historycznych i upodobań publiczności. Wystąpili: 

prof. Marta Meducka, Beata Klimer, Renata Głasek-Kęska, Halina Łabędzka, Paulina Drozdowska, Luiza Buras-Sokół,  

Grzegorz Cuper. Uczestnicy otrzymali w prezencie wydawnictwo jubileuszowe. Wernisaż wystawy projektów scenografii i 

kostiumów teatralnych z archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, która odbyła się  w Galerii TYCJAN (ul. 

Sienkiewicza 29, Plac Artystów). Wystawa została przygotowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków (Okręg 

Kielce).   Na wystawie pokazano  projekty scenografów i kostiumografów, takich jak: Stanisław Byrski, Stanisław 

Cegielski, Bogusław Cichocki, Iwo Dobiecki, Jan Golka, Jerzy Gorazdowski, Marian Gostyński, Jerzy Groszang, Karol 

Jabłoński, Liliana Jankowska, Marcin Jarnuszkiewicz, Wojciech Krakowski, Marek Lewandowski, Zofia Maciejewska, 

Daniel Mróz, Jerzy Napiórkowski, Krzysztof Pankiewicz, Anna Maria Rachel, Marcin Stajewski, Barbara Stopka, Ryszard 

Strzembała, Teresa Targońska, Jerzy Torończyk, Antoni Tośta, Jerzy Ukleja, Janusz Warpechowski, Dorota Wijas, Monika 

Żeromska, wstęp bezpłatny, 11.10.2019 roku.Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zorganizował wydarzenia przy 

współudziale  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kieleckiego oddziału Związku Polskich Artystów 

Plastyków, Stowarzyszeniem Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Towarzystwem Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Kielcach. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach zadania służyły 

integracji lokalnej społeczności, w tym osób niejako wykluczonych z racji wieku, czyli seniorów. Zadanie umacniało także 

poczucie tożsamości kulturowej wiążącej z województwem świętokrzyskim oraz podniosło świadomość wagi dóbr kultury 

w życiu i funkcjonowaniu narodu.  Za realizację zadania Teatr otrzymał wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa za 

organizację 27.  edycji  Europejskich Dni Dziedzictwa "Polski splot"

181
Teatr im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach

Przebudowa, rozbudowa 

i nadbudowa zabytkowego obiektu 

Teatru im. Stefana Żeromskiego 

w Kielcach

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,  Oś 4 ,Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego

20 967 205,39

Środki z Unii Europejskiej oraz wkład 

własny z budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego

15.11.2018 - 30.04.2023 

Zrealizowanie tak wielkiego przedsięwzięcia logistycznego i finansowego ma na celu ochronę i 

trwałe zabezpieczenie substancji zabytku stanowiącego istotny element tożsamości kulturowej Kielc 

i Województwa Świętokrzyskiego, dostosowanie go do dzisiejszych standardów ppoż. i bhp, do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzenie oferty kulturalnej, zwiększenie dostępności do 

zasobów kulturowych regionu, wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego.

Gruntowny remont i  przebudowa naszego Teatru poprawi bardzo zły stan techniczny obiektu, polepszy jego 

funkcjonalność, unowocześni, zlikwiduje zacofanie technologiczne nieprzystające do współczesnych standardów sceny 

teatralnej i ograniczające naszą ofertę kulturalną, zachowa dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń, zabezpieczy 

zabytek w zakresie konstrukcyjnym, technologicznym i instalacyjnym, podniesie atrakcyjność regionu, zwiększy dostępność 

infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, poszerzy ograniczoną 

dostępność do kultury dla osób niepełnosprawnych, zwiększy sprzedaż usług kulturalnych i rozszerzy ofertę programową 

Teatru, dostosuje infrastrukturę  do nowoczesnych wymogów prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz jakość 

oferty programowej Teatru poprzez poprawę stanu technicznego, zapewnienie współczesnego wyposażenia technicznego i 

technologicznego i dostosowanie obiektu do współczesnych wymagań w zakresie zabezpieczenia bhp, ppoż. i ewakuacji 

widzów, poprawi warunki funkcjonowania pracowników i zapewni optymalne warunki bezpiecznego użytkowania obiektu 

użyteczności publicznej

182
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Wiesławem 

Myśliwskim

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
6 014,00 Dotacja organizatora WBP 07.01.2019 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników biblioteki, w czasie którego można było kupić książki autora. 

183
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Dyskusyjne Kluby Książki (22 

spotkania)

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
2019 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Cykliczne spotkania i dyskusja  o wybranych książkach.

184
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
V Wielki Bój Planszówkowy

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
951,12 Dotacja organizatora WBP 23-24.02.2019 Promocja zbiorów biblioteki. Spotkania pasjonatów gier planszowych i promowanie zbiorów specjalnych Biblioteki.

185
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Mała książka wielki człowiek

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Projekt Instytutu Książki "Mała książka 

wielki człowiek"
04 - 12.2019 Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych.

Spotkania z przedszkolakami w bibliotece, pasowanie na czytelnika, wręczanie Wyprawek Czytelniczych i kart Małego 

Czytelnika.

186
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Konkurs na najlepszą interpretację 

Ferdydurke W. Gombrowicza

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
14.03.2019 Edukacja literacka młodzieży szkół średnich. Konkurs na najlepszą interpretację fragmentów Ferdydurke w. Gombrowicza w ramach Tygodnia Kultury Języka.

187
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

VI Międzyprzedszkolny Konkurs 

Recytatorski                                Po 

polskiej krainie

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
25.04.2019 Promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki. Konkurs dla przedszkolaków na najlepszą interpretację wiersza o tematyce patriotycznej.

188
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Konkurs plastyczny - Biblioteka 

marzeń

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019 Promocja biblioteki. Konkurs dla uczniów klas IV ze szkół podstawowych na najlepszą pracę plastyczną na temat Biblioteka marzeń. 

189
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Lekcje biblioteczne (30)

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019 Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród osób w różnym wieku.

Lekcje przysposobienia bibliotecznego, zapoznanie z przestrzenią, zasobami i funkcjonowaniem Biblioteki (również dla 

osób niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane z wykorzystaniem metod biblioterapeutycznych).

190
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Formy pracy dla dzieci (62)

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019 Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych.

Edukacyjne spotkania tematyczne dla przedszkolaków   i uczniów szkół podstawowych realizowane w oparciu o teksty 

literackie dla dzieci.

191
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Judith W.Tachler „Nauczycielka” – 

o literaturze kobiecej (jeśli taka 

jest). 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
33,00

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
28.01.2019 Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. Szkolenie dla moderatorów DKK. 
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192
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Mają Wolny

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
700,00 Dotacja organizatora WBP 04.02.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników biblioteki, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

193
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie dr Tomasza 

Makowskiego, dyrektora Biblioteki 

Narodowej z dyrektorami bibliotek 

powiatowych

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
217,00 Dotacja organizatora WBP 08.03.2019 Integracja i wydajna praca bibliotek publicznych. Spotkanie z dyrektorem Biblioteki Narodowej na temat sieci bibliotek.

194
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Marcinem 

Pałaszem

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
993,00 Dotacja organizatora WBP 11.03.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla młodzieży w ramach Tygodnia Kultury Języka, w czasie którego można było nabyć książki autora.

195
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wykład z dr hab. Grażyną 

Maroszczuk „Ocalić fundament 

spraw. Kilka myśli o problematyce i 

języku prozy Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego”

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
750,00 Dotacja organizatora WBP 15.03.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zorganizowanie wykładu dla grupy młodzieży w ramach Tygodnia Kultury Języka. 

196
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Sylwią 

Chutnik

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 200,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
21.03.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników biblioteki, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

197
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wykład Jana Stępnia „Literatura 

piękna w życiu człowieka” i Marii 

Szyszkowskiej „Korzenie literatury 

europejskiej” w ramach cyklu 

autorskiego „Spotkania z filozofią i 

literaturą piękną”

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
22.03.2019 Promocja literatury i wartości płynących z czytania. Spotkanie z pisarzem, rzeźbiarzem i malarzem oraz znaną filozofką, w czasie którego można było kupić książki autorów. 

198
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Seminarium dla bibliotekarzy 

województwa świętokrzyskiego

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
266,00 Dotacja organizatora WBP 28.03.2019 Podnoszenie kwalifikacji i integracja środowiska bibliotekarskiego województwa świętokrzyskiego. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. Omówienie danych statystycznych z poprzedniego roku. 

199
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Krystyną 

Mirek

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 337,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
04.04.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników biblioteki, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

200
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wykład prof. Zdzisława 

Kudelskiego Gustaw Herling-

Grudziński a „Kultura paryska” 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
17.05.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wykład dla młodzieży współorganizowany przez Stowarzyszenie "Żeromszczacy".

201
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wykład prof. Włodzimierza 

Boleckiego Edycja krytyczna „Dzieł 

zebranych” i nowe badania 

twórczości Herlinga – 

Grudzińskiego 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
17.05.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wykład dla młodzieży współorganizowany przez Stowarzyszenie "Żeromszczacy".

202
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Dyskusja na temat „Gustaw Herling-

Grudziński dzisiaj” z udziałem 

Marty Herling, prof. W. Boleckiego, 

prof. Z. Kudelskiego – prowadzenie 

dr Irena Furnal

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Gustaw Herling-Grudziński u siebie. 

Promocja Czytelnictwa. MKiDN
469,00 Dotacja organizatora WBP 17.05.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wykład dla zainteresowanych użytkowników biblioteki.

203
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie z Martą Herling

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Gustaw Herling-Grudziński u siebie. 

Promocja Czytelnictwa. MKiDN
9 209,00 

Dotacja MKiDN, dotacja organizatora 

WBP
17.05.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Spotkanie nt. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

204
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wycieczka śladami Gustawa 

Herlinga - Grudzińskiego po 

województwie świętokrzyskim

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Gustaw Herling-Grudziński u siebie. 

Promocja Czytelnictwa. MKiDN
4 671,61 

Dotacja MKiDN, dotacja organizatora 

WBP
16.05.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przybliżenie mieszkańcom województwa ważnych miejsc związanych z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim.

205
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Wieczór u Herlinga

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Gustaw Herling-Grudziński u siebie. 

Promocja Czytelnictwa. MKiDN
1 410,00 

Dotacja MKiDN, dotacja organizatora 

WBP
16.05.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Spotkanie wspomnieniowe o życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

206
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Pokonkursowa wystawa prac 

uczniów Zespołu Szkół Plastycznych 

"Gustaw Herling-Grudziński - 100-

lecie urodzin"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Gustaw Herling-Grudziński u siebie. 

Promocja Czytelnictwa. MKiDN
17 - 27.05.2019 Promocja literatury i osoby pisarza w ramach obchodów roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Konkurs i pokonkursowa wystawa promowała działa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz zdolnych kieleckich uczniów. 

207
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Obchody 100. rocznicy urodzin 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
550,00 Dotacja organizatora WBP 20.05.2019 Obchody roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Uczczenie 100. rocznicy urodzin pisarza pamiątkowymi kartami pocztowymi z datownikiem Poczty Polskiej z wizerunkiem 

pisarza.

208
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Anna Bikont

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 569,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
21.05.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników biblioteki, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

209
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Zofią 

Stanecką

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
820,00 Dotacja organizatora WBP 28.05.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dzieci, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

210
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Jubileusz 110-lecia bibliotek 

publicznych w regionie

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
12 380,00 

Dotacja organizatora WBP,dotacja 

Urzędu Marszałkowskiego 

województwa świętokrzyskiego

29.05.2019 Promocja WBP i bibliotekarstwa w regionie, upamiętnienie jubileuszu
Zorganizowanie uroczystych obchodów Jubileuszu 110-lecia bibliotek publicznych w regionie, nagrodzenie aktywnych 

czytelników oraz wyróżniających się bibliotekarzy; współpraca z ZO SBP w Kielcach.

211
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Anną Janko

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 138,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
06.06.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników biblioteki, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

212
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Promocja książki Jerzego 

Wójtowicza Historia gór moich…

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
30.08.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników.   

213
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Uroczysta inauguracja 

oprogramowania Alma i Primo w 

WBP   

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
644,00 Dotacja organizatora WBP 17.09.2019 Promocja WBP.  Uroczysta inauguracja oprogramowania Alma i Promo była ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy pracowników WBP.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  
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214
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Szkolenie dla moderatorów DKK 

połączone z wykładem pani Justyny 

Czachowskiej „Fala ze 

Skandynawii” – o popularności 

literatury skandynawskiej w Polsce

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 662,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
27.09.2019 Podnoszenie kwalifikacji moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki. Szkolenie dla moderatorów DKK. 

215
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie autorskie z Joanną Olech

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
900,00 Dotacja organizatora WBP 01.10.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dzieci, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

216
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Krzysztofem 

Jaworskim

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
475,00 Dotacja organizatora WBP 11.10.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników na temat poezji.

217
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Elżbietą 

Cherezińską

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 000,00 Instytut Książki 24.10.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

218
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Magdaleną 

Grzebałkowską

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
2 000,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
05.11.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

219
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Justyną 

Kopińską

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
3 000,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
07.11.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników, w czasie którego można było kupić książki autorki. 

220
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

„Z księżyca na Marsa” prezentacja 

na temat lotów kosmicznych 

połączona z otwarciem wystawy w 

ramach programu 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Program dotacyjny "america@yourlibrary" 70,00 Program Grantowy Ambasady USA 13.11.2019 Promocja USA w Polsce. Zorganizowanie spotkania i wernisażu wystawy przybliżających tematykę lotów kosmicznych. 

221
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Marcinem 

Wichą

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
1 700,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
20.11.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników, w czasie którego można było kupić książki autora. 

222
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Spotkanie  z Magdą Umer

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
6 265,00 

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
29.11.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie dla dorosłych użytkowników biblioteki.

223
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkania autorskie (3) z Adamem 

Ochwanowskim

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2 385,00 Dotacja organizatora WBP 11.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkania autorskie dla dorosłych użytkowników bibliotek, w czasie których można było kupić książki autora. 

224
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Seminarium dla bibliotekarzy 

województwa świętokrzyskiego

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
1 645,00 Dotacja organizatora WBP 03.12.2019 Podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich bibliotek. Szkolenie dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. 

225
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkanie autorskie z Januszem 

Płońskim

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
995,00 Dotacja organizatora WBP 03.12.2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkanie autorskie dla dorosłych użytkowników biblioteki, w czasie którego można było kupić książki autora. 

226
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Cykl 4 warsztatów edukacyjnych pt. 

"Spotkania z historią". Nazwa 

wydarzenia w 2019 roku - Papier 

ręcznie czerpany"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
1 200,00 Dotacja organizatora WBP 05.2019 Przybliżenie najmłodszym tematyki związanej z  historią książki. W czasie warsztatów dzieci zapoznały się z historią piśmiennictwa oraz dziejami powstania papieru.  

227
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wystawa "Przekłady dzieł Wiesława 

Myśliwskiego"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2 567,45 Dotacja organizatora WBP 01 - 03.2019

Prezentacja przekładów dzieł  Wiesława Myśliwskiego i próba przybliżenia 11 tłumaczy jego 

książek. 
Zaprezentowano 34 przekłady jego książek  w 20 językach wydane w latach 1978-2017.

228
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wystawa "Najpiękniejsze stare druki 

z kolekcji WBP im. W. 

Gombrowicza w Kielcach"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
 05.2019

Prezentacja pięćdziesięciu książek od XVI do XVIII wieku, które pokazały rozwój drukarstwa na 

przestrzeni wieków.

Na wystawie zaprezentowano stare druki, prezentując je - szczególną uwagę zwracano na zabytkowe oprawy i ilustracje 

wykonane  w technice drzeworytu i miedziorytu.

229
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wystawa "Towarzystwo Biblioteki 

Publicznej w Kielcach"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
05/06.2019

Wystawa towarzyszyła uroczystościom z okazji Jubileuszu 110-lecia bibliotek publicznych w 

regionie świętokrzyskim.

Na wystawie pokazano książki z pieczęciami pochodzącymi z biblioteki Towarzystwa Biblioteki Publicznej, fotografie 

założycieli i działaczy, jak również najstarsze zdjęcia budynku i pomieszczeń bibliotecznych.

230
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Wystawa "Najstarsze biblioteki 

publiczne w Kielcach - wystawa 

dokumentów i książek z zabytkowej 

kolekcji WBP w Kielcach

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
09/12.2019

Zorganizowana z okazji 110. rocznicy powstania pierwszej biblioteki w Kielcach i Europejskich Dni 

Dziedzictwa.
Na wystawie pokazano książki pochodzące z pierwszych publicznych bibliotek kieleckich.

231
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Cykl 4 prezentacji multimedialnych 

poświęconych historii książki

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019 Przybliżenie tematyki związanej z historią książki. Podczas każdej prezentacji pokazywane są  zabytkowe książki przechowywane na co dzień w magazynach  Biblioteki. 

232
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Cykl 3 prezentacji multimedialnych 

o tematyce regionalnej

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019

Przybliżenie tematyki regionalnej ( w tym wypadku historii regionu) w łatwy i atrakcyjny sposób dla 

najmłodszych uczniów. 
Prezentacja " Łysa Góra- ziemia legend i baśni" jest okazją do pokazania najsłynniejszych legend naszego regionu.

233
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Cykl 2 prezentacji multimedialnych 

o tematyce regionalnej

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019

Celem prezentacji jest przybliżenie tematyki regionalnej ( w tym wypadku geografii)  w łatwy i 

atrakcyjny sposób dla najmłodszych uczniów. 

Tematem " Tajemnic świętokrzyskich jaskiń" jest  przybliżenie tematyki geograficznej na przykładzie naszych lokalnych 

przykładów przyrody nieożywionej  w sposób zabawowy i atrakcyjny dla najmłodszych uczniów.

234
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Pogadanki na temat pracy Działu, 

prezentacja zbiorów zabytkowych i 

regionalnych, w 2019 - 30 

pogadanek

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019

Celem pogadanek jest przedstawienie specyfiki pracy Działu, ciekawych materiałów bibliotecznych, 

prezentacji możliwości.

Pogadanki mają na celu pokazać możliwości wykorzystania zbiorów gromadzonych w Dziale, przybliżyć potencjalnym 

użytkownikom charakter pracy oraz w ograniczonym zakresie zaprezentować najciekawsze przykłady różnych rodzajów 

materiałów bibliotecznych.

235
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Prezentacja multimedialna nt. 

związków H. Sienkiewicza z 

regionem świętokrzyskim

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
29.11.2019 Zapoznanie młodzieży szkolnej ze związkami H. Sienkiewicza  z regionem świętokrzyskim. Wykład połączony z prezentacją slajdów przedstawiający związki H. Sienkiewicza z regionem świętokrzyskim. 

236
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Prezentacja multimedialna nt. 

związków J. Piłsudskiego z 

Kielcami.

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
 25.10.2019 Zapoznanie młodzieży szkolnej ze związkami J. Piłsudskiego z Kielcami oraz historia "Kadrówki".

Wykład połączony z prezentacją multimedialną przedstawiający marsz "Kadrówki" oraz związki J. Piłsudskiego z Kielcami. 

Zajęcia kończą się rozwiązaniem quizu sprawdzającego wiedzę uczestników lekcji. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

237
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Szkolenie bibliotekarzy nt. 

wprowadzania rekordów 

bibliograficznych w systemie ALMA

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
27.03.2019 Zapoznanie bibliotekarzy z nowym systemem katalogowania.

Prezentacja sposobu katalogowania w nowym systemie ALMA. W czasie szkolenia przedstawiono wszystkie etapy 

tworzenia opisu bibliograficznego oraz wszystkie nowe funkcje istniejące w systemie ALMA.

238
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach
Wycieczki po bibliotece (3)

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
2019

Przedstawienie Czytelnikom głównych zadań Biblioteki i zapoznanie z pracą poszczególnych 

działów.
Oprowadzanie zorganizowanych grup czytelników po wszystkich działach bibliotecznych i omówienie specyfiki ich pracy. 

239
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Cykl lekcji pt. Szkoła magii 

Harry'ego Pottera (15)

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
68,97 Dotacja organizatora WBP 2019

Zapoznanie najmłodszych czytelników z cyklem książek autorstwa J. K. Rowling i promocja 

czytelnictwa.

Warsztaty, w czasie których uczestnicy biorą udział w szeregu zadań opartych na tekście książki "Harry Potter i kamień 

filozoficzny". 

240
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Cykl lekcji "Cztery strony bajek" 

(12) 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
284,43 Dotacja organizatora WBP 2019 Przedstawienie najmłodszym czytelnikom baśni różnych narodów i kultur. 

Warsztaty zapoznające dzieci z kulturami innych narodów (Ukraińców, Romów, Wietnamczyków, Żydów oraz kultury 

afrykańskiej. Na zajęciach uczestnicy poznają m.in.. Alfabet jidysz, uczą się jedzenia pałeczkami oraz gry na instrumentach 

afrykańskich. Wyświetlana i omawiana jest również baśń danego narodu.

241
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Ekspozycja pt. "Wybory 

parlamentarne- czerwiec 1989"

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
06 - 07.2019 

Zaprezentowanie zbiorów Biblioteki dotyczących tematu wyborów czerwcowych z 1989 roku oraz 

zapoznanie młodszych czytelników z tematyką przemian politycznych w 19089 roku.

Ekspozycja (5 gablot) książek oraz czasopism przedstawiających tematykę wyborów z 4 czerwca 1989 r. Pośród 

prezentowanych materiałów znajdowały się również artykuły z ówczesnej prasy (tj. z czerwca 1989 roku).

242
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Ekspozycja na 80. Rocznicę 

wybuchu II wojny światowej

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
09.2019 Zaprezentowanie zbiorów Biblioteki dot. wybuchu II wojny światowej.

Ekspozycja (5 gablot) książek, czasopism, gier planszowych oraz filmów związanych z tematyką wybuchu II wojny 

światowej ze szczególnym uwzględnieniem kampanii wrześniowej. 

243
Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach

Spotkania autorskie organizowane w 

bibliotekach województwa 

świętokrzyskiego

Kultura i dziedzictwo 

narodowe

Program dotacyjny Instytutu Książki 

"Dyskusyjne Kluby Książki"
33 157,00

Instytut Książki, dotacja organizatora 

WBP
2019 Promocja literatury poprzez bezpośrednie spotkania z pisarzami. Spotkania autorskie dla użytkowników bibliotek, w czasie których można kupić książki autorów.

244
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 

Zakup instrumentów muzycznych i 

rozbudowa systemu nagłośnienia

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Infrastruktura kultury 176 273,17

MKiDN; Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego
01.03.2019 - 15.12.2019

Poprawa stanu infrastruktury technicznej instytucji koniecznej do prowadzenia działalności 

statutowej.

Poprawa  jakości realizowanych wydarzeń, urozmaicenie repertuaru, poprawa doznań estetycznych odbiorców wydarzeń, 

słuchaczy koncertów.

245
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 

Rok Stanisława Moniuszki w 

Filharmonii Świętokrzyskiej

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
MONIUSZKO 2019 – PROMESA 2019 184 873,00

MKiDN; Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, środki własne
01.01.2019 - 31.12.2019

Zaprezentowanie utworów S. Moniuszki, a także przybliżenie słuchaczom postaci samego 

kompozytora.

W ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego odbyła się prezentacja dorobku kompozytora nigdy dotąd w Kielcach nie 

prezentowana. Należą do niej opera Flis, widowisko muzyczne Widma wg II części Dziadów Adama Mickiewicza 

przygotowane na podstawie nowo opracowanych materiałów nutowych, dwie spośród czterech Litanii Ostrobramskich, oba 

kwartety smyczkowe, a także arie oraz pieśni solowe i chóralne. Uzupełnieniem dla nich był konkurs wiedzy o Stanisławie 

Moniuszce, adresowany do uczniów szkół podstawowych.

246
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 

27. ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI 

MUZYKI

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
MUZYKA 2019 190 520,00

MKiDN; Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, środki własne, 

sponsorzy

02.01.2019 - 31.08.2019 Prezentacja muzyki polskiej nowej i odkrywanej na nowo.
Coroczny festiwal, którego głównym wątkiem jest szeroka prezentacja muzyki polskiej, najczęściej nigdy wcześniej w 

Kielcach niewykonywana. 

247
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 

Hanna Kulenty - „Aisthetikos” 

kompozycja na saksofon, fortepian i 

orkiestrę symfoniczną

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Zamówienia kompozytorskie 18 000,00 MKiDN 02.01.2019 - 31.12.2019

Wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie 

dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

Zamówieniu u Hanny Kulenty kompozycji „Aisthetikos” – na saksofon, fortepian i orkiestrę symfoniczną. Prawykonanie 

utworu planowane jest na 21 lutego 2020 roku.

248
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 

Martyna Szymczak dyrygent -

rezydent Filharmonii 

Świętokrzyskiej w sezonie 

2019/2020 

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Dyrygent – rezydent 182.300,00

IMiT, Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, środki własne
01.09.2019-31.12.2019

Ułatwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im 

możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem 

orkiestrowymoperowym;1.3.zachęcenie polskich instytucji koncertowych –orkiestr i filharmonii oraz 

teatrów operowych i muzycznych –do podejmowania współpracy z młodymi 

dyrygentami.2.Oczekiwanym rezultatem programu jest rozwój warsztatu wykonawczego i promocja 

młodych polskich dyrygentów.

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Rezultatem programu jest rozwój warsztatu wykonawczego i 

promocja młodych polskich dyrygentów, oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.

249
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 
Scena dla Muzyki Polskiej

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Scena dla Muzyki Polskiej 29 167,00 IMiT 01.10.2019-31.10.2019 Promowanie wykonawstwa utworów muzyki polskiej. Koncerty kameralne prezentujące muzykę polską.

250
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 
TUTTI.pl

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
Tutti.pl 10 585,38 PWM 22.02.2019 - 15.11.2019 Promowanie wykonania muzyki polskiej. 

Celem projektu było umożliwienie korzystania z materiałów wykonawczych utworów z katalogu PWM oraz zwiększenie 

obecności dzieł polskich w repertuarze filharmonii.

251
Filharmonia Świętokrzyska 

im. O. Kolberga w Kielcach 
Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!

Kultura i dziedzictwo 

narodowe
19 880,00 IMiT 01.01.2019 - 31.12.2019

Zachęcenie młodzieży licealnej do odwiedzenia Filharmonii i udziału w koncertach symfonicznych i 

kameralnych.

Każdemu licealiście, który zgłosi się do programu i zapozna z jego zasadami przysługują dwa bezpłatne bilety na wybrane 

koncerty symfoniczne i kameralne organizowane przez Filharmonię Świętokrzyską. Aktywny udział młodego człowieka ma 

na celu podniesienie jego kompetencji muzycznych i  kulturalnych.  

252
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Otwarty konkurs ofert na 

powierzenie lub wsparcie zadań 

publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

fizycznej w 2019 roku

Sport i turystyka

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

2 398 512,86 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej. 

W ramach otwartego konkursu ofert w 2019 roku, łącznie podpisano 161 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami. Zadania 

zlecone realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji to głównie: szkolenia kadry wojewódzkiej 

młodzików, szkolenie ponadklubowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa świętokrzyskiego, 

organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, przygotowanie i przeprowadzenie finałów 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, 

małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych, organizacja wojewódzkich zawodów, 

konkursów w obszarze ratownictwa wodnego, organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół 

podstawowych, rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy. W ramach konkursu 

zostały wsparte zadania, które wpłynęły na poprawę warunków uprawiania sportu, osiągnięcie wyższych wyników 

sportowych przez zawodników, oferowanie  szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego.

253
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa w 2019 roku

Sport i turystyka

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

66 722,76 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019
Celem zadania jest tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, aktywizacja społeczeństwa oraz 

poprawa stanu szlaków turystycznych w regionie.

Zadania w ramach konkursu podzielono na 2 grupy:  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. W ramach otwartego konkursu ofert w 2019 roku udzielono 

dotacji 18 organizacjom pozarządowym na realizację 24 zadań. 

254
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 
Stypendia sportowe Sport i turystyka 133 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Stypendia sportowe są formą wyróżnienia i wsparcia młodych sportowców, którzy mają szczególne 

osiągnięcia sportowe na arenie krajowej oraz międzynarodowej i są reprezentantami województwa 

świętokrzyskiego.

Stypendia wypłacane były przez okres 7 miesięcy od czerwca do grudnia 2019 roku. Otrzymało je 35 zawodniczek i 

zawodników z województwa startujących w dyscyplinach olimpijskich. Łączna kwota przeznaczona na stypendia sportowe 

w 2019 roku wyniosła 133 tys. zł.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

255
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

XXV Ogólnopolska Olimpiada 

Młodzieży w Sportach Halowych 

"Świętokrzyskie 2019"

Sport i turystyka 3 401 633,32

Budżet państwa

budżet województwa

Fundacja LOTTO

jst. - wkład rzeczowy

31.03- 26.05.2019 

Głównym celem sportowej rywalizacji w olimpiadach młodzieży jest selekcja wybitnych 

zawodników i objęcie najlepszych z nich kompleksowym programem szkolenia przez właściwe 

związki sportowe. Niejednokrotnie zawody OOM stanowią podstawę kwalifikacji do reprezentacji 

Polski na zawody międzynarodowe, w tym na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w kategorii 

wiekowej juniora młodszego. Ponadto jest to doskonała popularyzacja sportów olimpijskich wśród 

młodych sportowców oraz promocja województwa - gospodarza (w tym przypadku - 

świętokrzyskiego).

Młodzi sportowcy rywalizowali w 20 dyscyplinach sportowych rozgrywanych na świętokrzyskich arenach, w 10 miastach 

regionu (Kielce, Chęciny, Morawica, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Sielpia, Starachowice, Staszów, Kostomłoty, 

Ostrowiec Świętokrzyski), a także w Krakowie i Wieliczce. Łącznie w Olimpiadzie wzięło udział wg limitów: 2986 

zawodników, 303 sędziów, 658 trenerów i 29 przedstawicieli polskich związków sportowych. Organizacja zawodów 

finałowych na terenie województwa przyczyniła się do popularyzacji sportów rozgrywanych w ramach OOM, a w 

przyszłości zwiększenia liczby zawodników startujących w tych zawodach, a wywodzących się ze świętokrzyskich klubów 

sportowych. Miała też wpływ na poprawę poziomu sportowego wśród młodzieży z województwa świętokrzyskiego. 

Wymiernym efektem organizacji zawodów finałowych OOM jest  rozwój infrastruktury treningowo-startowej, która 

pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu organizacji imprez sportowych organizowanych na terenie województwa. 

Sprzęt sportowy zakupiony na potrzeby organizacji olimpiady będzie wykorzystywany do przeprowadzania zawodów 

sportowych oraz szkolenia kadr wojewódzkich.

256
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej - promocja (1c142 - 

trwałość projektu)

Sport i turystyka 79 988,80
Środki z 4 województw Polski 

Wschodniej
2016-2020 Utrzymanie trwałości projektu. 

4 województwa Polski Wschodniej: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie, w ramach podpisanych 

umów dotacyjnych przekazują Województwu Świętokrzyskiemu środki finansowe na utrzymanie trwałości projektu, a w 

szczególności na utrzymanie i rozwój portalu www.greenvelo.pl. Partnerem wykonawczym jest Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

257
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej - promocja (1c142 - 

trwałość projektu)

Sport i turystyka 52 103,76 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2016-2020 Utrzymanie trwałości projektu. 

Województwo Świętokrzyskie na podstawie umowy partnerskiej przekazuje do Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Województwa Świętokrzyskiego środki finansowe na utrzymanie trwałości projektu, w tym utrzymanie i rozwój portalu 

www.greenvelo.pl oraz utrzymanie oznakowania trasy w regionie świętokrzyskim.

258
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Przebudowa dróg wewnętrznych dz. 

nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. 

nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica 

poprzez wykonanie nawierzchni 

bitumicznej trasy rowerowej Green 

Velo na dł. około 2 km w Gminie 

Koprzywnica – 1c184

Sport i turystyka
500 000,00, z czego 15 000,00  w 2019 

roku i 485 000,00  w 2020 roku
Budżet Województwa Świętokrzyskiego 08.11.2019-15.10.2020 Podniesienie standardu nawierzchni trasy rowerowej Green Velo na odcinku ok. 2 km.

Na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2019 roku Nr XIII/172/2019, Nr 

XIII/173/2019 i Nr XIII/174/2019, Województwo Świętokrzyskie udzieliło Gminie Koprzywnica pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg 

wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni 

bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”. Zadanie realizowane jest w latach 

2019-2020, z czego w 2019 roku kwota dotacji wyniosła 15 000,00 zł, natomiast w 2020 roku wynosi 485 000,00 zł. Wkład 

własny Gminy Koprzywnica wynosi 40 000,00 zł.

259
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Przyrodniczo-kulturowa ścieżka 

edukacyjna "Śladami dawnej kolejki 

wąskotorowej" Nowa Słupia - 

Święta Katarzyna

Sport i turystyka 100 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 28.02-31.12.2019

Wsparcie projektu Świętokrzyskiego Parku Narodowego mającego na celu udostępnienie dla ruchu 

turystycznego ścieżki  przebiegającej przez tereny parku śladem dawnej kolejki wąskotorowej na 

odcinku z Nowej Słupi do Świętej Katarzyny.

W ramach środków finansowych własnych oraz przekazanych przez Województwo Świętokrzyskie (100 000,00 zł), 

Świętokrzyski Park Narodowy zlecił wykonanie 16 sztuk drewnianych ogrodzeń z poręczą na istniejących na trasie ścieżki 

przepustach, na łączną kwotę 113 898,00 zł.  

260
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Wydawnictwa promujące walory 

turystyczne regionu 

świętokrzyskiego

Sport i turystyka 150 864,69 Budżet Województwa Świętokrzyskiego cały rok

Promocja  walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego, jego największych walorów, 

dziedzictwa kulturowego i atrakcji, budowanie i kreowanie pozytywnej marki regionu 

świętokrzyskiego, a za pomocą różnorodnych wydawnictw i publikacji promocyjnych.

Materiały dystrybuowane są podczas różnego rodzaju imprez turystycznych oraz targów krajowych i zagranicznych, 

przekazywane są do punktów i centrów informacji turystycznej, na seminaria i konferencje odbywające się w regionie. 

Zakupiono 5000 map regionu, zlecono wykonanie przewodników, informatorów, folderów i ulotek o łącznym nakładzie 1 

130 tyś. egzemplarzy. 

261
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Gadżety promujące szlak rowerowy 

Green Velo oraz turystykę rowerową
Sport i turystyka 54 612,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego cały rok Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, promocja turystyki rowerowej. 

Gadżety stanowią np. nagrody dla uczestników różnego rodzaju imprez rowerowych, konkursów lokalnych i regionalnych, 

dystrybuowane są w trakcie wydarzeń promujących aktywny wypoczynek, wręczane są gościom władz regionalnych. 

262
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Powołanie Zespołu ds. opracowania 

koncepcji rozwoju i budowy dróg 

rowerowych w Województwie 

Świętokrzyskim

Sport i turystyka od 29.10.2019

Przygotowanie kompleksowej koncepcji obejmującej funkcjonowanie i rozwój sieci dróg 

rowerowych w Województwie Świętokrzyskim, inwentaryzacja dróg rowerowych i rowerowych 

szlaków turystycznych, stworzenie bazy danych w Systemie Informacji Przestrzennej.

Zespół powołany został w dniu 29 października 2019 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 

147/2019. W 2019 roku odbyły się 2 spotkania; prace zespołu są kontynuowane w roku 2020.

263
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Imprezy promocyjne realizowane w 

ramach działań Oddziału Sportu i 

Turystyki

Sport i turystyka 86 419,72 Budżet Województwa Świętokrzyskiego cały rok

Rozpoczęcie sezonu turystycznego, spotkania przedstawicieli jst, organizacji pozarządowych, biur 

podróży, przedstawicieli branży turystycznej, podsumowanie działalności, wręczenie nagród, 

przedstawienie planów i projektów, promocja turystyki, agroturystyki, dziedzictwa kulinarnego.

Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny oraz Obchody 

Wojewódzkie Światowego Dnia Turystyki - imprezy cyklicznie odbywające się od 2004 roku. Organizowanie uroczystości 

w różnych miejscach na terenie województwa służy promowaniu atrakcji turystycznych regionu.

264
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Udział w targach turystycznych 

krajowych i zagranicznych 
Sport i turystyka 5 061,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego cały rok Promocja walorów turystycznych regionu świętokrzyskiego, możliwości aktywnego wypoczynku.

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. Wskazane koszty 

dotyczą noclegów pracownika oddelegowanego do obsługi stoiska i współorganizacji wydarzenia. 

265
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Powołanie Zespołu ds. podjęcia 

działań zmierzających do 

przygotowania wieloletniego 

projektu naukowo-badawczego 

poświęconego tematyce edukacji 

środowiskowej uczniów i 

nauczycieli szkół podstawowych z 

terenu województwa 

świętokrzyskiego

Sport i turystyka od 10.12.2019
Przygotowanie wieloletniego projektu naukowo-badawczego poświęconego tematyce edukacji 

środowiskowej uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zespół powołany został w dniu 10 grudnia 2019 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 

165/2019. Prace zespołu są kontynuowane.

266
Departament Edukacji, 

Sportu i Turystyki 

Udział w spotkaniach Zespołu ds. 

mobilności rowerowej oraz ds. 

turystyki przy Konwencie 

Marszałków Województw RP

Sport i turystyka 1 785,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego cały rok

Dyskusja, wymiana informacji, doświadczeń i wypracowywanie wspólnych projektów stanowisk 

Konwentu Marszałków Województw RP w sprawach związanych z rozwojem mobilności 

rowerowej, w tym turystyki rowerowej oraz rozwojem turystyki. 

Spotkania Zespołu są kontynuowane. W 2019 roku w przypadku Zespołu ds. Mobilności rowerowej podjęte zostały 3 ważne 

stanowiska. 

267
Uzdrowisko Busko-Zdrój 

S.A.

Rozbudowa Szpitala 

Uzdrowiskowego „Krystyna” 

służąca optymalizacji procesu 

terapeutyczno-leczniczego w 

chorobach układu krążenia

Ochrona zdrowia RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne 24 845 222,06
kwota dofinansowania: 23 598 286,96 / 

wklad własny: 1 246 935,10
01.10.2018  - 31.05.2021 

Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-

leczniczego w chorobach układu krążenia.

Przedmiotem projektu jest optymalizacja procesu terapeutycznoleczniczego w chorobach układu krążenia poprzez 

nadbudowę części budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „KRYSTYNA” w Busku-Zdroju wraz z 

zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia medycznego w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz szerszego 

udostępniania podmiotu leczniczego osobom cierpiącym na choroby układu krążenia.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

268
Uzdrowisko Busko-Zdrój 

S.A.

Poprawa jakości usług medycznych 

w zakresie rehabilitacji 

ogólnoustrojowej dla osób ze 

schorzeniami narządu ruchu i po 

leczeniu operacyjnym – 

ortopedycznym w Specjalistycznym 

Szpitalu Ortopedyczno-

Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr 

Szymona Starkiewicza w Busku - 

Zdroju  

Ochrona Zdrowia RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne 2 071 153,62
kwota dofinansowania: 1 758 389,58 / 

wklad własny: 312 764,04
01.10.2018  - 30.06.2020 

Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze 

schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym 

Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju. 

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla 

osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano 

zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych w 

zakresie ogólnoustrojowej rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.

269
Uzdrowisko Busko-Zdrój 

S.A.

Kompleksowa rehabilitacja 

kardiologiczna dla mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego

(RPZ Kardiologia)

Ochrona zdrowia
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo
6 443 998,00

kwota dofinansowania:

5 747 998,00

wkład własny:

696 000,00

01.06.2018-31.05.2021 
Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie grup schorzeń 

będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. m.in. rehabilitacji kardiologicznej.

Głównym celem P będzie wydłużenie aktywności zawodowej 7.500 K/M (3.000 K, 4.500 M) w wieku produkcyjnym 

poprzez udział w programie zdrowotnym z zakresu rehabilitacji kardiologicznej będących po ostrych zespołach 

wieńcowych (OZW) do 05.2021 z terenu województwa świętokrzyskiego (WŚ). Cel wpisuje się w założenia PI 8vi 

Aktywne i zdrowe starzenie się i spełnia założenia jednego z celów szczegółowych OP 8: Wydłużenie aktywności 

zawodowej os. w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych, przez co przyczyni się do minimalizacji 

problemu przedwczesnego opuszczania rynku pracy.

270
Uzdrowisko Busko-Zdrój 

S.A.

Regionalny Program Zdrowotny w 

zakresie zapobiegania i wczesnego 

wykrywania cukrzycy typu 2

Ochrona zdrowia
RPSW 08.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie
7 253 830,10

kwota dofinansowania:

6 528 430,10 / wkład własny:

725 400,00

01.04.2019 - 31.12.2021 

Realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie specyficznych dla województwa 

świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup 

chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy 

Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) – „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”.

Celem głównym P. jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości 

wśród 187 251 osób w tym 94 936K i 92315M mieszkańców woj. świętokrzyskiego (z wyłączeniem obszaru ZIT) poprzez 

przeprowadzenie interwencji eduk.-zdrow. do 2022 roku w gr. os. w wieku 45-64 lata, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat 

nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy oraz do osób z czynnikami ryzyka. P. przyczyni się do osiągnięcia celu 

szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wydłużenia aktyw. zaw. os. w wieku aktyw. zawod. w tym: os. pracujących 

oraz biernych zawod. z powodu stanu zdrowia w tym szczeg. pow. 50 r.ż. poprzez udział w RPZ dotyczącym zapobiegania i 

wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.

271
Uzdrowisko Busko-Zdrój 

S.A.

Regionalny Program Zdrowotny w 

zakresie zapobiegania i wczesnego 

wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT

Ochrona zdrowia
RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej - ZIT
2 186 055,70

kwota dofinansowania:

1 945 935,70                           wkład 

własny:

240 120,00

01.04.2019 - 31.12.2021 

Realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie specyficznych dla województwa 

świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup 

chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy 

Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) – „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”.

Celem głównym P. jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości 

wśród 54 429 osób w tym 27 596K i 26 833M mieszkańców obszaru ZIT-KOF poprzez przeprowadzenie interwencji eduk.-

zdrow. do końca 2021 roku w gr. os. w wieku 45-64 lata, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań 

w kierunku cukrzycy oraz do osób z czynnikami ryzyka. P. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-

2020 w zakresie wydłużenia aktyw. zaw. os. w wieku aktyw. zawod. w tym: os. pracujących oraz biernych zawod. z 

powodu stanu zdrowia w tym szczeg. pow. 50 r.ż. poprzez udział w RPZ dotyczącym zapobiegania i wczesnego 

wykrywania cukrzycy typu 2.

272
Departament Ochrony 

Zdrowia

Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2017 - 2020

Ochrona zdrowia nie dotyczy 94 200,00 94 200,00  budżet wojew. 2019
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Wspierano inicjatywy dotyczące:

- zadań o charakterze informacyjno – edukacyjnym mających na celu ograniczanie stosowania środków psychoaktywnych

- rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

- zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej

- zadań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności 

do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych.

273
Departament Ochrony 

Zdrowia

Harmonogramu realizacji na terenie 

Województwa Świętokrzyskiego 

zadań w ramach Krajowego 

Programu Zapobiegania Zakażeniom 

HIV i Zwalczania AIDS na lata 

2017 - 2021

Ochrona zdrowia nie dotyczy 15 000,00 15 000,00  budżet wojew. 2019
Ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV wśród mieszkańców województwa, poprawę 

jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich.

Wspierano działania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS które były skierowane do różnych grup 

odbiorców, a także wspierano działalność punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa 

świętokrzyskiego.

274
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Utworzenie Centrum Urazowego dla 

DOROSŁYCH w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, 2014-2020,

Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa 

medycznego

12 796 216,05

8 499 999,99 UE

3 399 998,49 budżet wojew.

896 217,57 środki własne

2017-2019
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zapewnienie bezpiecznego 

dostępu do Centrum Urazowego.

Zapewnienie równego dostępu do szybkiej pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych oraz wsparcie służb ratowniczych na 

wypadek zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez wybudowanie Centrum Urazowego, wyposażenie w 

specjalistyczny sprzęt medyczny oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

275
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Rozbudowa i doposażenie Kliniki 

Kardiochirurgii  Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operascyjny 

Województwa Świętokrzyskiego, 2014-

2020,

Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi 

publiczne,

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna

10 282 778,38

8 684 917,26 UE

1 212 326,67 budżet wojew.

385 534,45 środki własne

2017-2020
Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa poprzez zwiększenie dostępu do 

wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.

Oddzielenie Bloku Operacyjnego od części Intensywnej Terapii, przystosowanie sali na I p. zajmowanej przez chorych 

przed operacją do standardów sali pooperacyjnej, monitorowanie chorych przez uruchomienie telemetrii, utworzenie sali 

hybrydowej – roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

276
Wojewódzki 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

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, 2014-2020,

Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia,

Działanie 9,2 Infrastruktura 

ponadregionalnych podmiotów leczniczych

8 488 017,90

7 073 810,88 UE

1 042 956,76  budżet wojew.

371 250,26 środki własne

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.

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla: Kliniki Neonatologii, Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii 

Noworodka, Laboratorium Diagnostycznego, I Kliniki Pediatrii, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Działu Diagnostyki 

Obrazowej.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

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

277
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Wykorzystanie innowacyjnych 

metod poprawy zdrowia 

prokreacyjnego społeczeństwa 

województwa świętokrzyskiego

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, 2014-2020,

Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia,

Działanie 9.2 Infrastruktura 

ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Program kompleksowej Ochrony Zdrowia 

Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-

2020 

2 121 756,48

944 677,51 UE

309 000,00 budżet wojew.

803 409,00 MZ

64 669,97 środki własne

2018-2019
Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, a także  utworzenie 

referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w W.Sz.Z. w Kielcach.

 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach interwencji: utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia 

niepłodności, przystosowanie pomieszczeń laboratorium andrologicznego (seminologicznego) oraz wyposażenie w meble.

278
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego w 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Kielcach

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, 2014-2020,

Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia,

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa 

medycznego

301 163,26

251 013,73 UE

35 237,62 budżet wojew.

14 911,91 środki własne

2018-2019 Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu.
Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa 

zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

279
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Zakup zestawów komputerowych na 

potrzeby Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 539 940,48
452 910,60 budżet wojew.

87 029,88 środki własne
2019

Wymiana 150 starych zestawów komputerowych w związku z aktualizacją szpitalnego systemu 

informatycznego.

Dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego do możliwości prowadzenia historii chorób pacjenta (EDM), 

wypisywania e-recept, e-zwolnień, e-skierowań, sprawozdanie wykonywanych świadczeń do NFZ.

280
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Wymiana stolarki okiennej w pom. 

II Kliniki Pediatrii III Oddział 

Chorób Dziecięcych 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 96 296,98

81 852, 43 budżet wojew.

14 444,55 środki własne 2019 Demontaż starych okien i montaż nowych  w ilości 37 szt. . 
Zdecydowana poprawa warunków użytkowania  pomieszczeń . Zapewnienie właściwej temperatury w pomieszczeniach 

małych pacjentów oraz  oszczędność w ogrzewaniu.

281
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Realizacja programu 

dostosowawczego -

wykonanie dokumentacji  

projektowo-kosztowej dla Kliniki 

AiIT, Kliniki Otorynolaryngologii, 

Stacji Dializ, Kliniki Okulistyki, 

Kliniki NCH, ,Kliniki Ginekologii i 

Położnictwa, Kliniki Chirurgii 

Ortopedyczno-Urazowej 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 104 000, 00
88 400,00 budżet wojew.

15 600,00 środki własne
2019

Wykonanie dokumentacji w celu zrealizowania zadań wynikających z Programu Dostosowawczego 

Szpitala. 

W efekcie opracowania dokumentacji, ogłoszono przetargi. Część robót zrealizowano wypełniając tym samym zadania 

wynikające  z zaleceń  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

282
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Realizacja programu 

dostosowawczego -

Dostawa i montaż trzech 

maceratorów

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 89 911,07
67 744,99 budżet wojew.

22 166,08 środki własne
2019 Dostawa i montaż maceratorów.

W efekcie montażu maceratorów znacznie poprawiły się warunki sanitarno-epidemiologiczne w Klinikach: Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii, Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej i Okulistyki, tym samym zapewniono właściwe postepowanie i 

utylizowanie jednorazowych kaczek , basenów, pieluch. Nastąpiło ułatwienie utylizacji odpadów zakaźnych. 

283
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Realizacja programu 

dostosowawczego-

Wykonanie robot 

ogólnobudowlanych pomieszczeń w 

Klinice Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, Klinice NCH, Klinice 

Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej  

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 192 351,74
163 498,97 budżet wojew.

28 852,77 środki własne
2019

Dostosowanie obiektu do szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595).
W efekcie zrealizowania zakresu robót znacznie poprawiło się bezpieczeństwo pacjenta pod względem higieniczno-

sanitarnym (wykonano izolatki , śluzy itp.).

284
Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach

Realizacja programu 

dostosowawczego-

Wykonanie robót budowlano-

montażowych (wentylacja, 

klimatyzacja) Stacja Dializ

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 290 000,00
234 386,04 budżet wojew.

55 613,96 środki własne      
2019

Dostosowanie obiektu do szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595).

W efekcie zrealizowania zakresu robót znacznie poprawił się komfort przebywania pacjentów na stacji dializ stwarzając 

możliwość przeprowadzania dializ w odpowiednich warunkach pacjenta pod względem higieniczno-sanitarnym ( wykonano 

izolatki , śluzy itp.).

285
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Wymiana lampy tomografu 

komputerowego w ŚCO w Kielcach
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 600 000,00

510 000,00 budżet wojew.

90 000,00 środki własne I-III  kwartał 2019 Wymiana zużytej lampy RTG w TK. Sprawny aparat TK do świadczenia usług medycznych.

286
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Zakup dla Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii sprzętu 

medycznego, niezbędnego z punktu 

widzenia udzielania świadczeń 

medycznych

(realizacja 12.07.2017 roku -

30.09.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020,

Oś 7 Sprawne usługi publiczne,

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowia i 

społeczne

3 811 709,58

2 489 410,28 UE

938 259,99 budżet wojew.

384 039,31 środki własne 

2019
Kompleksowe uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia jednostek ŚCO w sprzęt medyczny oraz 

wspomagający. 

Efektem jest  zwiększenie jakości  świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w obszarze onkologii w ŚCO w 

Kielcach. 

287
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Doposażenie kliniki i oddziałów 

torakochirurgii w sprzęt do leczenia 

raka płuca w ŚCO w Kielcach

Ochrona zdrowia
Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych MZ
639 464,14

523 814,88 MZ

78 572,22 budżet wojew.

37 077,04 środki własne

II-III kwartał 2019 Doposażenie w sprzęt wykorzystywany w zabiegach i operacjach związanych z torakochirurgią.
Przewidywanym efektem jest  zwiększenie jakości  świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w obszarze 

onkologii w ŚCO.

288
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki 

z ciekłym azotem w budynku 

Onkohematologii ŚCO  w Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 310 753,07

230 000,00 budżet wojew.

80 753,07 środki własne IV kwartał 2019 Dostosowanie pomieszczeń do instalacji zbiorników na ciekły azot. Zapewnienie i możliwość przechowywania próbek w laboratorium Preparatyki Komórkowej. 

289
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Wykonanie klimatyzacji Chemii 

Dziennej w ŚCO w Kielcach
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 145 237,17

123 451,59 budżet wojew.

21 785,58 środki własne
II-IV kwartał 2019 Konieczność zapewnienia odpowiednich standardów w pomieszczeniach Chemii Dziennej. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych zgodnych ze standardem  obowiązującym prawem.



Lp.
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290
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji 

wraz z pracami przystosowawczymi 

i podziałem pomieszczeń pod 

potrzeby przyjęć pacjentów w 

Dziale Diagnozy i Terapii 

Gastroenterologicznej w ŚCO w 

Kielcach

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 980 472,82
722 500,00 budżet wojew.

257 972,82 środki własne
II-IV kwartał 2019

Konieczność zapewnienia odpowiednich standardów w pomieszczeniach Dziale Diagnozy i Terapii 

Gastroentologicznej w ŚCO w Kielcach.
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych zgodnych ze standardem  obowiązującym prawem.

291
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Modernizacja szaf automatyki 

wentylacji w ŚCO w Kielcach - 

wymiana sterowników PRV na 

sterowniki nowszego typu

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 787 446,00
638 216,86 budżet wojew.

149 229,14 środki własne
II-IV kwartał 2019

Wymiana istniejącego układu sterowania central wentylacyjnych w ŚCO opartych na przestarzałych 

sterownikach typu PRV na sterowniki nowej generacji kompatybilnych i  z istniejącym osprzętem.
Zapewnienie stabilnej pracy central wentylacyjnych w ŚCO.

292
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach
Zakup diatermii w ŚCO w Kielcach Ochrona zdrowia Nie dotyczy 134 998,80

102 000,00 budżet wojew.

32 998,80 środki własne
IV kwartał 2019

Konieczność zapewnienia odpowiednich standardów w trakcie badań i zabiegów związanych z 

gastroskopią i kolononoskopią.

Poprawa jakości i skuteczności zabiegów realizowanych w ramach procedur prowadzonych w Dziale Diagnozy i Terapii 

Gastroenterologicznej.

293
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Wymiana jednego akceleratora oraz 

rozbudowa Kliniki Radioterapii 

ŚCO w Kielcach z zakupem 

dodatkowego akceleratora

(realizacja 04.10.2016 roku -

31.07.2020 roku)

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowiska 2014-2020,

Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia, 

Działanie 9.2 Infrastruktura 

ponadregionalnych podmiotów leczniczych 

2 919 055,33

582 904,29 UE

68 576,98 budżetu państwa

1 927 437,93 budżet wojew.

340 136,13 środki własne 

2019

Rozbudowa 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.

Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie związanym z radioterapią chorób nowotworowych.

294
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Zakup i montaż akceleratora dla 

ŚCO    w Kielcach w ramach 

doposażenia Zakładu Radioterapii

(realizacja IV kw 2018 roku -II kw 

2019 roku)

Ochrona zdrowia
Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych MZ
383 681,70

318 810,94 budżet wojew.

64 870,76 środki własne
2019 Doposażenie Zakładu Radioterapii w nowoczesny sprzęt.

Poprawa jakości i skuteczności napromieniana pacjentów w ramach procedur prowadzonych przez Zakład Radioterapii. 

Wymiana zużytego sprzętu.

295
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Wymiana Gamma-Kamery SPECT-

CT z wykonaniem robót 

przystosowawczych w ŚCO w 

Kielcach w ramach doposażenia 

Zakładu Medycyny Nuklearnej.

(realizacja IV kw 2018 roku -II kw 

2019 roku)

Ochrona zdrowia
Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych MZ
337 751,73

244 854,00 jst budżet wojew.

92 897,73 środki własne
2019 Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET/CT w nowoczesny sprzęt.

Poprawa jakości i skuteczności diagnostyki pacjentów w ramach procedur prowadzonych przez Zakład Medycyny 

Nuklearnej z Ośrodkiem PET/CT. Wymiana zużytego sprzętu.

296
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Zakup dla bloku operacyjnego ŚCO 

w Kielcach zestawu do termoablacji
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 1 392 498,00

1 183 623,30 budżet wojew.

208 874,70 środki własne III-IV kwartał 2019
Wyposażenie Bloku Operacyjnego w nowoczesny sprzęt do zabiegów chirurgicznych metodą 

termoablacji laserowej i mikrofalowej.

Poprawa jakości i skuteczności zabiegów chirurgicznych w ramach procedur wykonywanych na Bloku Operacyjnym. Zakup 

nowego  sprzętu zgodnego z najnowszymi trendami i technikami operacyjnymi w obszarze chorób nowotworowych 

wątroby, tarczycy, prostaty.

297
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Zakup aparatu HDR w ŚCO w 

Kielcach w ramach doposażenia 

Zakładu Radioterapii

(realizacja IV kw 2019 roku - III kw 

2020 roku)

Ochrona zdrowia
Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych MZ
2 698 260,00

2 293 521,00 MZ

344 028,15 budżet wojew.

60 710,85 środki własne

2019 Doposażenie Działu Brachyterapii w nowoczesny sprzęt.
Poprawa jakości i skuteczności napromieniana pacjentów w ramach procedur prowadzonych przez Dział Brachyterapii. 

Wymiana zużytego sprzętu.

298
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Zakup systemu planowania leczenia 

w ŚCO w Kielcach w ramach 

doposażenia Zakładu Radioterapii

(realizacja IV kw 2019 roku -I kw 

2020 roku)

Ochrona zdrowia
Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych MZ
500 616,00

425 000,00 MZ

63 000,00 budżet wojew.

12 616,00 środki własne

2019 Doposażenie Działu Brachyterapii w nowoczesny sprzęt.
Poprawa jakości i skuteczności napromieniana pacjentów w ramach procedur prowadzonych przez Dział Brachyterapii. 

Wymiana zużytego sprzętu.

299
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Szczepienia dla chorych 

onkologicznie

(realizacja 01.05.2019 roku - 

31.12.2021 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się

Poddziałanie 8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

1 500 000,00

1 275 000,00 UE

75 000,00 budżet państwa

150 000,00 budżet wojew.

2019

Zmniejszenie o co najmniej 10% zapadalności na inwazyjną i nieinwazyjną chorobę pneumokokową 

u chorych z woj. Świętokrzyskiego z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi do 31 

grudnia 2021 poprzez objęcie działaniami inf-eduk. 7200 osób oraz podaniu szczepionki 5 400 

osobom. 

Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi.

300
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Twój świadomy wybór - program 

profilaktyki nowotworów głowy i 

szyi

(realizacja 01.09.2017 roku - 

31.12.2020 roku)

Ochrona zdrowia

Program Operacyjny  Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru 

zdrowia,

Działania 5.1 Programy profilaktyczne                     

2 498 099,00
2 105 397,84  UE

392 701,16 budżet państwa
2019

Wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi poprzez objęcie badaniami skriningowymi w celu 

wczesnego wykrycia choroby 6200 osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Wdrożenie programu profilaktycznego umożliwiającego wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi, objęcie pacjentów 

z grupy ryzyka kompleksową opieką wysokospecjalistycznego ośrodka, jakim jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz 

prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie tych schorzeń.

301
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Być świadomą kobietą - wsparcie 

profilaktyki raka szyjki macicy 

poprzez działania zachęcające 

kobiety z Subregionu Północnego do 

badań profilaktycznych

(realizacja 01.04.2017 roku - 

31.03.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się

Poddziałanie 8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie

1 858 051,20

1 579 343,52 UE

92 227,68 budżet państwa

186 480,00 budżet wojew.

2019

Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

poprzez zachęcenie min. 3 000 kobiet do przeprowadzenia badań w zakresie raka szyjki macicy do 

31.03.2019 roku.

Profilaktyka raka szyjki macicy na terenie Subregionu Północnego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz 

zachęcenie min. 3 000 kobiet do wykonania badań profilaktycznych.



Lp.
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302
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Być świadomą kobietą - wsparcie 

profilaktyki raka szyjki macicy 

poprzez działania zachęcające 

kobiety z Subregionu Zachodniego 

do badań profilaktycznych

(realizacja 01.06.2017 roku - 

31.05.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 08.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie 08.02.02 Wsparcie 

profilaktyki zdrowotnej w regionie

822 696,25

699 291,81  UE

33 516,44 budżet państwa 

89 888,00 budżet wojew.

2019

Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

poprzez zachęcenie min. 1 240 kobiet do przeprowadzenia badań w zakresie raka szyjki macicy do 

31.05.2019 roku.

Profilaktyka raka szyjki macicy na terenie Subregionu Zachodniego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz 

zachęcenie min. 1 240  kobiet do wykonania badań profilaktycznych.

303
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Być świadomą kobietą - wsparcie 

profilaktyki raka szyjki macicy 

poprzez działania zachęcające 

kobiety z Subregionu Wschodniego 

do badań profilaktycznych

(realizacja 01.06.2017 roku - 

31.05.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się, 

Poddziałanie 8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie

1 369 617,60

1 164 174,96 UE

49 818,64 budżet państwa 

155 624,00 budżet wojew.

2019

Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

poprzez zachęcenie min. 1 900 kobiet do przeprowadzenia badań w zakresie raka szyjki macicy do 

31.05.2019 roku.

Profilaktyka raka szyjki macicy na terenie Subregionu Wschodniego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz 

zachęcenie min. 1 900  kobiet do wykonania badań profilaktycznych.

304
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Być świadomą kobietą - wsparcie 

profilaktyki raka szyjki macicy 

poprzez działania zachęcające 

kobiety z Subregionu Południowego 

do badań profilaktycznych

(realizacja 01.04.2017 roku - 

31.03.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie  8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

970 395,00

824 835,75 UE

36 399,25 budżet państwa

 109 160.00 budżet wojew.

2019

Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

poprzez zachęcenie min. 1 300 kobiet do przeprowadzenia badań w zakresie raka szyjki macicy do 

31.03.2019 roku.

Profilaktyka raka szyjki macicy na terenie Subregionu Południowego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz 

zachęcenie min. 1 300  kobiet do wykonania badań profilaktycznych.

305 Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki 

raka piersi poprzez działania 

edukacyjno-informacyjne na terenie 

Subregionu Północnego

(realizacja 01.04.2017 roku-

31.03.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie  8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

1 532 472,00

1 302 601,20 UE

49 870,80 budżet państwa

180 000,00 budżet woje

2019
Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka piersi poprzez 

zachęcenie min. 2 000 kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych do 31.03.2019 roku.

Profilaktyka raka piersi na terenie Subregionu Północnego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz zachęcenie min. 

2 000  kobiet do wykonania badań profilaktycznych.

306 Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki 

raka piersi poprzez działania 

edukacyjno-informacyjne na terenie 

Subregionu Zachodniego

(realizacja 01.06.2017 roku-

31.05.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie  8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

545 913,75

 464 026,69 UE

18 887,06 budżet państwa

63 000,00 budżet wojew.

2019
Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka piersi poprzez 

zachęcenie min. 700 kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych do 31.05.2019 roku.

Profilaktyka raka piersi na terenie Subregionu Zachodniego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz zachęcenie 

min. 700  kobiet do wykonania badań profilaktycznych.

307
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki 

raka piersi poprzez działania 

edukacyjno-informacyjne na terenie 

Subregionu Wschodniego

(realizacja 01.06.2017 roku -

31.05.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie  8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

895 888,75

761 505,43 UE

44 383,32 budżet państwa 

90 000,00 budżet wojew.

2019
Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka piersi poprzez 

zachęcenie min. 1000 kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych do 31.05.2019 roku.

Profilaktyka raka piersi na terenie Subregionu Wschodniego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz zachęcenie 

min. 1000  kobiet do wykonania badań profilaktycznych.

308
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki 

raka piersi poprzez działania 

edukacyjno-informacyjne na terenie 

Subregionu Południowego

(realizacja 01.04.2017 roku -

31.03.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie  8.02.02 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

574 385,00

488 227,25 UE

15 237,75 budżet państwa

70 920,00 budżet wojew.

2019
Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka piersi poprzez 

zachęcenie min. 788 kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych do 31.03.2019 roku.

Profilaktyka raka piersi na terenie Subregionu Południowego poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz zachęcenie 

min. 788  kobiet do wykonania badań profilaktycznych.

309
Świętokrzyskie Centrum 

Onkologii  w Kielcach

Być świadomą kobietą - wsparcie 

profilaktyki raka szyjki macicy 

poprzez działania zachęcające 

kobiety z terenu Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego do badań 

profilaktycznych

(realizacja 01.09.2017 roku-

31.08.2019 roku)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie 8.02.03 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej - ZIT

1 938 544,80 

1 647 763,08 UE

90 781,72 budżet państwa

200 000,00  budżet wojew.

2019

Wsparcie profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 

poprzez zachęcenie min. 4 000 kobiet do przeprowadzenia badań w zakresie raka szyjki macicy do 

31.08.2019 roku.

Profilaktyka raka szyjki macicy na terenie KOF poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz zachęcenie min.  4 000  

kobiet do wykonania badań profilaktycznych.
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310

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Rozbudowa kompleksu budynków 

Szpitalnych Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze o Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy

(realizacja 2018-2021)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, 

Oś 7 sprawne usługi publiczne, 

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna

9 708 120,41

8 270 125,57  UE

952 588,83 budżet państwa

412 564,00 budżet wojew.

72 841,01 środki własne

2019

Podniesienie poziomu dostępności i efektywności świadczonych przez Szpital usług medycznych, 

mających na celu stworzenie nowoczesnej i sprawnie funkcjonującej placówki medycznej. 

Zwiększenie dostępności usług dla pacjentów wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej - 

liczba łóżek 66, skrócenie czasu hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, stworzenie komfortowych 

warunków dla pacjentów leczonych w ZOL. 

Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej, przeprowadzenie kompleksowych robót 

budowlanych we wszystkich branżach, prace wykończeniowe  nowego budynku przeznaczonego dla pacjentów 

wymagających stacjonarnego leczenia długoterminowego oraz pacjentów wymagających stacjonarnej długoterminowej 

wentylacji mechanicznej. 

311

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Wczesna diagnostyka gruźlicy u 

mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego z grup 

szczególnego ryzyka

(realizacja 2018-2021)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 8 - Rozwój edukacja i aktywne 

społeczeństwo,

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regonie

271 407,15
256 493,18 UE

14 913,97 budżet państwa 
2019

Zmniejszenie zapadalności na gruźlicę u mieszkańców woj. świętokrzyskiego  w latach 2017-2020 

(obecnie współczynnik zapadalności wynosi 22/100 tys. ludności) poprzez zmniejszenie szerzenia się 

zakażenia w grupach o największym ryzyku zachorowania.

Do programu włączono 198 osób - osoby dorosłe w tym w szczególności powyżej 50 r.ż. zamieszkałe na terenie woj. 

świętokrzyskiego: 1 . osoby z kontaktu z chorym prątkującym, narażone na zachorowanie po zakażeniu; 2. osoby o niskim 

standardzie socjalno – ekonomicznym, korzystające z pomocy społecznej na zasadach kontraktu społecznego (bezrobotni, 

niepełnosprawni, obciążeni długotrwałą chorobą, uzależnieni od alkoholu i innych środków odurzających); 3. osoby 

dializowane; oraz 4. chorzy na pylicę płuc.

312

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Kompleksowa rehabilitacja 

pulmonologiczna  w ramach 

profilaktyki wtórnej u osób w wieku 

aktywności zawodowej cierpiących 

na przewlekłe choroby układu 

oddechowego

(realizacja 2018-2021)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 8 - Rozwój edukacja i aktywne 

społeczeństwo,

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy 

przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej

198 439,73
187 413,09 UE

11 026,64 budżet państwa
2019

Utrzymanie/ zwiększenie sprawności funkcjonalnej u osób w wieku aktywności zawodowej 

prowadzącej do: zmniejszenia śmiertelności z powodu chorób płuc, zmniejszenia liczby 

rehospitalizacji, subiektywnej poprawy w ocenie funkcjonowania psychoruchowego oraz 

zwiększenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej i utrzymania dobrej kondycji fizycznej.

W ramach projektu zakupiono: inhalator pneumatyczny, generator impulsów powietrznych - model z kamizelką, inhalator 

pneumatyczny z wbudowanym modułem pulsacji aerozolu, urządzenie do masażu membranowego, rower treningowy 

cykloergometr siedzący poziomy, orbitrek (rower eliptyczny) elektromagnetyczny, inhalator ultradźwiekowy z przystawka 

pulsacyjną,   Do programu zostali włączeni pacjenci z objawami przewlekłych chorób układu oddechowego hospitalizowani 

w m.in.. oddz. pulmonologicznych, wewnętrznych, kardiologicznych, leczący się w poradniach chorób płuc i POZ-tach - 56 

osób, przeprowadzono szkolenie dla 122 osób z zasad realizacji programu

313

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Budowa parkingu dla pracowników i 

pacjentów Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

(realizacja 2019-2020)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 49 200,00
41 820,00  jst budżet wojew.

7 380,00 środki własne 
2019

Zapewnienie miejsc parkingowych dla stale zwiększającej się liczby osób korzystających z usług 

Szpitala, w związku z prowadzonymi przez Szpital inwestycjami tj. Centrum Pulmonologii i ZOL. 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

314

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej 

w obiektach Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 221 000,00
187 850,00 budżet wojew.

33 150,00 środki własne
2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w segmentach A,C,D.

Szpital wybudowany w 1986 roku. Od dnia budowy sieć nie była wymieniana co powodowało dużą awaryjność. 

Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowa, przeprowadzono roboty budowlano instalacyjne w segmencie A i D 

Szpitala.

315

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Doposażenie klinik i oddziałów 

torakochirurgii w sprzęt do leczenia 

raka płuca 

Ochrona zdrowia

Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych na lata 2016-2024 

Ministerstwo Zdrowia

1 388 934,43

1 047 251,85 MZ

236 625,88 budżet wojew.

105 056,70 środki własne

2019

Zwiększenie 5-letnich przeżyć chorych na choroby nowotworowe, 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. 

Zakup sprzętu i  aparatury medycznej dla Oddziału VIII Chirurgii Klatki Piersiowej, Bloku Operacyjnego I Działu 

Endoskopii - w ramach realizacji zdania zakupiono - zestaw narzędzi do Videotorakochirurgii 1 zestaw, ultrasonograf 

endobronchialny EBUS 1 szt., videogastroskop 1 szt., videobronchofiberoskop 1 szt., myjka - dezynfektora do endokopów 1 

szt., szaf do suszenia endoskopów 1 szt., optyki do videotorakochirurgii 4 szt., Videobronchofiberoskop intubacyjny 1 szt., 

elektroniczny system drenażowy 5 szt.,  stół operacyjny 1 szt., ultrasonograf 1 szt.

316

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Wyposażenie w sprzęt medyczny 

oddziałów łóżkowych 

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 1 912 632,31

1 567 515,85 budżet wojew.

318 069,49 środki własne

27 046,97 kara umowna

2019
Zwiększanie dostępności do świadczeń , uzupełnienie braków sprzętowych, wymiana sprzętu mocno 

wyeksploatowanego na nowy.

W ramach zadania zakupiono: tor wizyjny HD (monitor, źródło światła, pompa) zestaw do badań endoskopowych dolnego 

przewodu odcinka pokarmowego - 1 zestaw, tor wizyjny (źródło światłą, procesor, monitor) zestaw do bronchoskopii 1 

zestaw, wideokolonoskop - 1 szt., wirówka z chłodzeniem z rototorem na probówki typu Falcon - 1 szt., elektrokardiograf - 

2 zestawy, aparat USG urologiczny - 1 zestaw, głowica brzuszna do aparatu USG Flex FOCUS - 1 szt., ssak elektryczny z 

wózkiem - 1 szt., respiratory - 5 zestawów, giętki endoskop urologiczny Video (URS giętki optyczny) - 1 zestaw, fotel  

ginekologiczny do zabiegów urologicznych - 1 szt., pompa infuzyjna 1-strzykawkowa - 23 szt., cyfrowe urządzenie do 

rejestracji 24H zapisu EKG (rekorder) z kartą i elektrodami, kompatybilne z Holterem EKG typu Getemed Cardioday - 2 

szt., witryna/szafa chłodnicza - 1 szt., Mikroskop - 1 szt., Autoklaw elektryczno-parowy - 1 szt., Łózko szpitalne 4-

segmentowe - 15 szt., komora laminarna klasa II - 1 szt., cieplarka - 1 szt., lampa operacyjna jednoczaszowa - 1 szt., lampa 

operacyjna dwuczaszowa - 1 szt., respiratory - 1 zestaw, urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii - 3 zestawy. 

317

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zakup wraz montażem 

klimatyzatorów w obiektach 

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 123 984,00
105 386,40 budżet wojew.

18 597,60 środki własne
2019

Zapewnienie optymalnych warunków pobytu osób korzystających i pracujących w przychodni oraz 

zapewnienie właściwych warunków do przechowywania produktów leczniczych. 
Montaż i uruchomienie klimatyzatorów.

318

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zakup wraz z montażem kamer w 

obiektach Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 49 174,17
37 615,00 budżet wojew.

11 559,17 środki własne
2019

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia  w obiektach Szpitala, zwiększenie nadzoru nad 

obiektami takimi jak ujęcie wody, podczyszczalnia ścieków, kotłownia, budynek w którym mieści 

się archiwum. 

Zamontowano i uruchomiono 4 kamery kopułkowe w segmencie D Szpitala, 5 kamer na ujęciu wody ,,Dobrzączka" i na 

podczyszczalni ścieków, 6 kamer na budynku Kotłowni i budynku administracyjnym/archiwum.

319

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zakup sprzętu i aparatury medycznej 

w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 925 635,27

777 288,42 budżet wojew.

147 554,96 środki własne

791,89 kary ujmowane

2019

Zwiększenie liczby wykonywanych procedur niewymagających interwencji na Bloku Operacyjnym 

typu: cystoskopia, założenie cewnika DJ, zdjęcie cewnika. Zwiększenie liczby pacjentów z 

niewydolnością oddechowa zakwalifikowanych do leczenia w warunkach domowych.

Zakupiono: Centrala USG EBUS - 1 szt., Aparat do kriobiopsji bronchoskopowej - 1 szt., myjnia do obuwia - 1 szt., System 

insuflacji CO2- 12 szt., Napęd do chirurgii urazowej - 1 zestaw, Lampa operacyjna dwuczaszowa - 1 szt., Videolaryngoskop 

- 1 zestaw, Cystoskop - 1 zestaw, Urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii - 5 zestawów, koncentrator tlenu - 50 

szt., Opisowa stacja lekarska do tomografu komputerowego GE Bright Speed Elite - 1 zestaw.

320

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Dofinansowanie kosztów kształcenia 

i podnoszenia kwalifikacji osób 

wykonujących zawody medyczne w 

Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 18 879,00
14 983,20 budżet wojew.

3 895,80 środki własne
2019

Podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Udział personelu w kursie: krwiodawstwa - 28 osób, ochrona radiologiczna- 2 os., nieinwazyjna wentylacja mechaniczna dla 

zaawansowanych - 4 os, uleczenie za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sali o podwyższonym nadzorze 

medycznym - 16 os, sg jamy brzusznej i miednicy - 1 os., postepowanie w stanach zagrożenia życia w praktyce 

internistycznej - 1 os, diagnostyka i leczenie chorób proktologicznych - 1 os., epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola 

laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych - 1 os.. Udział personelu w 

Konferencji Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych - 2 os. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

321

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Doposażenie pomieszczeń po dawnej 

kuchni do potrzeb przychodni 

przyszpitalnej w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze 

(realizacja 2018-2020)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 1 248 500,00

 950 725,00  budżet wojew.

167 775,00 środki własne

130 000,00 kary umowne

2019

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 poradni domowego leczenia 

tlenem. 

W 2019 roku przeprowadzono roboty budowlane z pełną adaptacją pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i 

elektrycznych. 

322

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Przebudowa i dostosowanie 

pomieszczeń Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze na 

potrzeby Apteki Szpitalnej

(realizacja 2018-2019)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 705 000,00

240 007,28 budżet wojew.

98 392,72 środki własne

366 600,00 kary umowne

2019

Połączenie rozproszonych części apteki w jednej lokalizacji, stworzenie warunków do w pełni 

zgodnego z przepisami przygotowywania leków recepturowych, również tych, których do tej pory ze 

względu na niespełnianie warunków nie można było przygotowywać, poprawa warunków pracy 

pracowników i  lepsze wykorzystanie czasu pracy.

Przeniesienie Działu Endoskopii do nowej lokalizacji (09.03.2018) pozwoliło na przeprowadzenie koniecznych zmian. 

Dział Endoskopii zajmował pomieszczenia w segmencie C sąsiadujące z częścią recepturową apteki, dlatego też podjęta 

została decyzja, aby zwolnioną przez endoskopię powierzchnię przeznaczyć na potrzeby apteki. W ramach inwestycji  

przebudowano całą powierzchnię (245 m2) przeznaczoną dla apteki ze względu na konieczność usytuowania tam 

określonych pomieszczeń, które muszą posiadać odpowiedni metraż, a istniejący podział pokoi uniemożliwiał 

wprowadzenie zaplanowanych rozwiązań budowlanych. Przeprowadzono prace budowlane,  wykonano prace instalacyjne 

sanitarne i elektryczne, utworzono następujące pomieszczenia w aptece szpitalnej: 

1. Komorę przyjęć towaru,

2. Magazyn płynu inwazyjnego,

3. Magazyn leków z częścią ekspedycyjną,

4. Receptura:

4.1 pomieszczenie administracyjne,

4.2 śluza brudna,

4.3 śluza czysta,

4.4 pracownia leku recepturowego,

4.5 pracownia leku sporządzanego w warunkach aseptycznych.

5. Zmywalnia utensynaliów aptecznych,

6. Zmywalnia utensynaliów z oddziałów,

7. Pomieszczenie gospodarcze,

8. Pomieszczenie z destylarką,

9. Pokój kierownika apteki,

10. Pokój socjalny – pomieszczenie administracyjno – szkoleniowe

11. Łazienka – WC.  
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Budowa nowego pawilonu oraz 

przebudowa I piętra segmentu A 

wraz z doposażeniem z 

przeznaczeniem na Świętokrzyskie 

Centrum Chorób Płuc w 

Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

(realizacja 2018-2021)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi 

publiczne,

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna

240 000,00

170 952,00 UE

20 112,00 budżet państwa

163 414,63 kara umowna 

2019
Przebudowa kompleksu Szpitalnego poprzez budowę dodatkowego segmentu w którym umieszczone 

zostaną oddziały i pracownie pulmonologiczne wchodzące w skład centrum pulmonologii.
Opracowanie dokumentacji projektowej z nadzorem autorskim.
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zakup tomografu komputerowego 

dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości

(realizacja 2019-2020)

Ochrona zdrowia

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz 

Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i 

rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 

świadkom oraz realizacji przez jednostki 

sektora finansów publicznych zadań 

ustawowych związanych z ochroną 

interesów osób pokrzywdzonych 

przestępstwem i świadków oraz likwidacja 

skutków pokrzywdzenia przestępstwem

3 515 500,00
3 500 000,00 MS

15 500,00 zł środki własne
2019 Poprawa bezpieczeństwa pacjentów. 

Zakup nowego tomografu komputerowego. Posiadanie nowoczesnego tomografu komputerowego znacznie ułatwi i 

przyspieszy diagnostykę u osób poszkodowanych m. in. W wypadkach komunikacyjnych, co będzie miało bezpośredni 

wpływ na podjęcie właściwego postępowania terapeutycznego i rokowanie. Urządzenie będzie dedykowane m. in. ofiarom 

przestępstw , będzie w stałej gotowości do użycia i w przypadkach tego wymagających, bez zbędnej zwłoki będzie służyło 

do przeprowadzania dokładnej diagnostyki. 
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Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze

Zakup aparatu do znieczulenia dla 

Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze

Ochrona zdrowia

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz 

Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i 

rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 

świadkom oraz realizacji przez jednostki 

sektora finansów publicznych zadań 

ustawowych związanych z ochroną 

interesów osób pokrzywdzonych 

przestępstwem i świadków oraz likwidacją 

skutków pokrzywdzenia przestępstwem

182 844,00
150 000,00 MS

32 844,00 środki własne
2019 Poprawa bezpieczeństwa pacjentów.

Zakup aparatu. Posiadanie nowoczesnego aparatu do znieczulania, kompatybilnego z urządzeniami obecnie pracującymi na 

salach operacyjnych, skróci czas przygotowania Sali do zabiegów operacyjnych wykonywanych u osób poszkodowanych m. 

in. w wypadkach komunikacyjnych, co będzie miało bezpośredni wpływ na rokowanie. Aparat jest  dedykowany ofiarom 

wypadków oraz przestępstw, co oznacza że jest on w stałej gotowości do użycia i w przypadkach tego wymagających, bez 

zbędnej zwłoki będzie służył do przeprowadzenia znieczulenia w trybie pilnym.  
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Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Rozwój infrastruktury 

Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy na rzecz 

zapewnienia kompleksowej opieki 

nad pacjentami z zaburzeniami 

psychicznymi

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna,

Oś 7. Sprawne usługi publiczne

7 081 618,82

6 013 426,00 UE 

877 500,00 jst budżet wojew.

190 692,02 środki własne                                          

30.12.2018.-30.06.2021 Poprawa dostępu do kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt przewiduje: 1. Budowę budynku przeznaczonego na oddział dzienny psychiatryczny, poradnię zdrowia 

psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego; 2. Zakup wyposażenia. 

Efekty: 1. Poprawa dostępu do usług medycznych w Kielcach i powiecie kieleckim; 2. Poprawa jakości opieki zdrowotnej i 

podniesienie standardu usług medycznych; 3. poprawa stanu zdrowia mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego; 4. pomoc w 

zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.
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Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Zakup aparatu USG w 

świętokrzyskim Centrum Psychiatrii 

w Morawicy (Umowa Nr 7/D/2019 

z dn. 31.01.2019 i aneks nr 1 z dnia 

17.06.2019 roku

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 64 900,00
55 165,00 budżet wojew.

9 735,00 środki własne
31.01.2019.-30.07.2019 Poprawa jakości wykonywanych badań.

1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii medycznych.

2. Poprawa bezpieczeństwa leczonych pacjentów i jakości udzielanych świadczeń.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

328
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Modernizacja części sieci 

centralnego ogrzewania w 

Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii 

w Morawicy (Umowa Nr 8/D/2019 

z dnia 31.01.2019 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 403 273,13
300 000,00 budżet wojew.

103 273,13 środki własne
31.01.2019.-29.11.2019 Zmniejszenie strat ciepłej wody. Wymiana uszkodzonego rurociągu.

329
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Modernizacja dachu w Pawilonie A 

świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy (Umowa Nr 

36/D/2019 z dnia 30.08.2019 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 162 099,29
94 835,00  budżet wojew.

67 264,29 środki własne
30.09.2019.-12.12.2019 Lepszy bilans cieplny w budynku. Wyeliminowanie przecieków w dachu.

330
Świętokrzyskie Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

Dofinansowanie kosztów kształcenia 

i podnoszenia kwalifikacji osób 

wykonujących zawody medyczne 

(Umowa Nr 46/D/2019 z dnia 

18.10.2019 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 11 008,00
9 356,00 budżet wojew.

1 652,00 środki własne
18.10.2019-17.12.2019 Podniesienie kwalifikacji kadry medycznej. Zagwarantowanie wysokiego poziomu jakości usług medycznych.
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Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Wymiana wewnętrznej sieci 

wodociągowej z przyłączami w 

Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 

zgodnie umową Nr 18/D/2019 z dnia 

21.03.2019 roku

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 164 662,04
156 000,00 budżet wojew.

8 662,04 środki własne 
21.03.2019.-30.12.2019

Poprawa stopnia bezpieczeństwa (niezawodności) funkcjonowania zakładowego systemu 

zaopatrzenia w wodę  oraz polepszenie jakości wody dostarczanej do poszczególnych obiektów 

ŚCR. 

W ramach zadania zostały wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, montażowe rurociągów sieci i przyłączy, armatury i 

uzbrojenia, w tym p. pożarowego,  przejścia wodociągu pod drogami w rurach ochronnych, próby szczelności, dezynfekcja 

oraz roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni dróg. W wyniku realizacji zadania uzyskano poprawę jakości oraz 

wydajności gospodarczo - bytowej i p. pożarowej, zakładowego systemu zaopatrzenia w wodę. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem w 

Świętokrzyskim Centrum, zgodnie z 

Umową Nr 44/D/2019 z dnia 

18.10.2019 roku

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 4 858,50
4 615 ,57 budżet wojew.

242,93 środki własne 
18.10.2019.-16.12.2019

Modernizacja istniejącej bazy informatycznej w zakresie sprzętowym, oprogramowania 

systemowego i  narzędziowego.

W ramach zadania zakupiono: komputer przenośny laptop z systemem operacyjnym - 1 szt., oprogramowanie narzędziowe 

pakiet Microsoft Office 2016 - 1 szt., Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. Realizacja zadania wpłynęła korzystnie na 

polepszenie efektywności i poprawy warunków pracy. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i 

medycznego dla potrzeb 

Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  

zgodnie umową Nr 45/D/2019 z dnia 

22.10.2019 roku

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 52 237,08
49 625,00 budżet wojew.

2 612,08 środki własne  
22.10.2019.-16.12.2019

Modernizacja istniejącej bazy sprzętowej o znacznym stopniu zużycia technicznego i 

funkcjonalnego. Poprawa warunków realizacji świadczeń zdrowotnych oraz skrócenie czasu 

oczekiwania na świadczenia w ŚCR w Czarnieckiej Górze. 

W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt: (aparat do elektroterapii - 1 szt., Bioptron - 1 szt., Aparat do 

krioterapii na zimne powietrze CRYO 6 - 1 szt., Aparat do elektrokardiografii EKG - 1 szt.). Realizacja projektu wpłynęła 

korzystnie na  poprawę dostępności i jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych.  
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Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Remont instalacji ciepłej wody 

użytkowej - wymiana baterii 

natryskowych i spryskiwacza w 

obiekcie krytej pływalni  w 

Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

zgodnie z Umową Nr 48/D/2019 z 

dnia 07.11.2019 roku

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 54 000,00
51 300,00 budżet wojew.

2 700,00 środki własne 
07.11.2019.-16.12.2019

Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej (instalacji ciepłej wody) w obiekcie krytej 

pływalni. 

W ramach zadania wykonano: montaż nowych baterii  natryskowych mieszających, montaż nowego spryskiwacza 

dezynfekującego oraz niezbędne prace remontowe pomieszczeń umywalni w zakresie odtworzenia do stanu pierwotnego 

(naprawa/uzupełnienie płytek ściennych, malowanie ścian). Realizacja zadania umożliwiła uzyskanie w umywalniach krytej 

pływalni - ciepłej wody użytkowej o odpowiedniej jakości (temperaturze) wymaganej przepisami warunków technicznych. 

Wpłynęła również na ogólną poprawę jakości świadczonych usług na rzecz klientów krytej pływalni a także pacjentów 

Szpitala korzystających z ćwiczeń rekreacyjnych w niecce rehabilitacyjnej (małej). 
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Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Remont urządzenia medycznego 

LOKOMAT - LS 0273 zgodnie 

umową Nr 42/D/2019 z dnia 

18.10.2019 roku

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 75 645,00
71 000,00 budżet wojew.

4 645,00 środki własne  
18.10.2019.-16.12.2019

Naprawa uszkodzonych elementów Lokomatu warunkujących wykonanie zabiegów terapeutycznych 

(reedukacja i nauka chodu). 

W ramach zadania przeprowadzony został remont LOKOMATU, obejmujący: przegląd kapitalny podzespołów urządzenia, 

wymianę uszkodzonych elementów (modułów sterujących, napędów ortez dla dzieci i dorosłych), przegląd bezpieczeństwa 

elektrycznego, testy oprogramowania oraz test funkcji urządzenia po remoncie. Uruchomienie urządzenia niewątpliwie 

wpłynęło na poprawę prestiżu medycznego Szpitala oraz umożliwiło wznowienie wykonywania zabiegów odpłatnych - nie 

refundowanych ze środków NFZ. 
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Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze

Zakup i dostawa sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego dla 

Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

w ramach "Projektu 

współfinansowanego ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości" zgodnie z Umową 

Nr  DFS-III.7211.211.2019 z dnia 

07.10.2019 roku 

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 158 847,00

148 500,00 MS Fundusz Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej - Funduszu 

Sprawiedliwości 

10 347,00 środki własne 

07.10.2019.-31.12.2019

Wyposażenie ośrodka w nowy sprzęt, który zwiększy możliwości niesienia pomocy rehabilitacyjnej 

osobom pokrzywdzonym w przestępstwach drogowych. Poprawa jakości udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt: (szyna kolanowa - 1szt., łóżko wodne do masażu na sucho - 1 szt., 

bieżnia terapeutyczna do nauki chodzenia - 1 szt., aparat do elektroterapii - 1 szt. Realizacja projektu wpłynęła korzystnie 

na  poprawę dostępności i jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych dla osób po wypadkach komunikacyjnych.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Medycyny Pracy w Kielcach

Program profilaktyki chorób układu 

oddechowego dla pracowników 

zawodowo narażonych na działanie 

pyłu zwłókniającego

(realizacja 2018-2020)

Ochrona zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020,

Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo,

Działanie 08.02 Aktywne i zdrowe starzenie 

się,

Poddziałanie 08.02.02 Wsparcie 

profilaktyki zdrowotnej w regionie

375 247,61

Środki UE

budżet państwa

budżet wojew.

środki prywatne

2019

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.

Projekt adresowany jest do pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu o charakterze zwłókniającym na terenie 

województwa świętokrzyskiego (7700 os.). Szczególną uwagę zwrócono na pracowników pracujących w warunkach 

przekroczeń NDS pyłów zwłókniających oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych i samozatrudnionych. 

Zakres świadczeń dla pierwszej grupy obejmuje: konsultację lekarza smp, HRCT dla pracujących min. 5 lat w narażeniu, 

edukację. Zakres świadczeń dla drugiej grupy obejmuje: RTG klatki piersiowej, badanie spirometryczne, gazometrię, 

ćwiczenia usprawniające pracę układu oddechowego, konsultację lekarza smp, edukację, poradę psychologiczną. 

Pracownicy pracujący w narażeniu zostaną objęci edukacją zbiorową na terenie zakładów pracy. Wartość przyjęto za 2019 

rok.

W ramach projektu przewidziano cykl szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy (250 os.) w celu przekazania 

aktualnej wiedzy nt. chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem pylic. Działaniami edukacyjnymi objęci 

zostali również lekarze radiolodzy (60 os.) ze względu na trudności interpretacyjne występujące w diagnostyce obrazowej 

tych chorób. Dla służb bhp (200 os.) zostały zorganizowane szkolenia w celu wymiany doświadczeń inspektorów 

realizujących zadania służby bhp z uwzględnieniem aspektów prawnych i praktyki zawodowej. 

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują dedykowane materiały edukacyjne i szkoleniowe. W 2018 roku programem objęto 

640 osób, natomiast w 2019 roku - 2929 osób.
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Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Świętokrzyski program 

antyalkoholowy w środowisku pracy

(realizacja od 2013 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 28 900,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019
Ograniczanie szkodliwych następstw nadużywania alkoholu wśród pracowników zakładów pracy w 

województwie świętokrzyskim.

Program adresowany jest do populacji pracowników zakładów pracy  z terenu  woj. świętokrzyskiego oraz kierowców 

zatrzymanych za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Jego celem jest zwiększenie świadomości pracowników 

na temat szkodliwych następstw związanych z nadużywaniem alkoholu, inicjowanie przez pracodawców działań 

antyalkoholowych w środowisku pracy, doskonalenie jakości opieki medycznej nad pracownikami w związku z  problemem 

alkoholowym w środowisku pracy, ograniczenie liczby osób uzależnionych w zakładach pracy województwa 

świętokrzyskiego oraz zmniejszenie wydatków państwa na leczenie osób uzależnionych. W ramach programu 

przeprowadzane są: warsztaty edukacyjne, edukacje indywidualna kierowców oraz kolportaż materiałów edukacyjnych.

Do programu kwalifikowani są pacjenci WOMP w Kielcach zgłaszający się na badania w związku z prowadzeniem pojazdu 

pod wpływem alkoholu. 

W 2019 roku przeprowadzono 1 warsztat dla 66 pracowników oraz 946 edukacji.
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Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Program ochrony głosu

(realizacja od 2004 roku)
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 82 860,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Ochrona narządu głosu populacji pracowników pracujących przed chorobami związanymi z 

nadmiernym wysiłkiem głosowym

Program adresowany jest do osób pracujących w narażeniu na nadmierny wysiłek głosowy z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Jego celem jest ochrona narządu głosu przed chorobami związanymi z nadmiernym wysiłkiem głosowym. 

W ramach programu przeprowadzane są: konsultacje laryngologiczne, konsultacje  fonoaudiologiczne, badania 

audiometryczne, badania videostroboskopowe, rehabilitacja logopedyczne i fizykoterapeutyczna. w 2019 roku udzielono 4 

330 świadczeń w ramach programu.
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Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Program profilaktyki jaskry

(realizacja od 2003 roku)
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 116 688,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Wczesne wykrywanie jaskry wśród pacjentów zgłaszających się do WOMP w Kielcach.

Program adresowany jest do populacji pracowników z terenu  woj. świętokrzyskiego zgłaszających się do poradni 

okulistycznej WOMP w Kielcach. Jego celem jest wykrycie nowych przypadków jaskry i wczesne podjęcie leczenia, 

zwiększenie świadomości osób chorych nt. dalszego postępowania leczniczego oraz podniesienie świadomości osób 

badanych nt. istoty okulistycznych badań profilaktycznych. W ramach programu przeprowadzane są badanie tonometryczne, 

biomikroskopia, badanie dna oka, badanie pola widzenia. W 2019 roku udzielono 8 976 świadczeń dla 4 047 pacjentów.

341
Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Program „Zdrowy styl życia szansą 

na zdrowie”

(realizacja od 2008 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 130 621,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego,

środki zakładów pracy

2019
Propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych wśród populacji pracowników  z 

terenu województwa świętokrzyskiego.

Program adresowany jest do populacji osób pracujących z zakładów pracy z terenu woj. świętokrzyskiego oraz 

pracowników  zgłaszających  się do WOMP w Kielcach. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań 

prozdrowotnych wśród populacji pracowników  z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach programu 

przeprowadzane są: akcje promujące zdrowy styl życia, warsztaty edukacyjne, pomiary antropometryczne, BMI, analiza 

składu ciała, pomiar stężenia glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego, edukacja indywidualna, kolportaż materiałów 

edukacyjnych. Wartość przyjęto za 2019 rok. W 2019 roku przeprowadzono 4 793 świadczeń dla 1792 osób na terenie 

WOMP i w trakcie 16 akcji profilaktyczno-edukacyjnych.
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Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Program Antynikotynowy „Miejsce 

pracy i nauki wolne od dymu 

tytoniowego”

(realizacja od 2002 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 23 050,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego,

środki zakładów pracy

2019
Zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników/uczniów nt. zdrowotnych i ekonomicznych 

skutków palenia tytoniu.

Program adresowany jest do pracowników  zgłaszających  się do WOMP,  pracowników z zakładów pracy oraz uczniów 

szkół z terenu woj. świętokrzyskiego. Jego celem jest trwałe  ograniczenie liczby wypalanych papierosów przez jak 

największą liczbę palących  pracowników/uczniów, trwała rezygnacja z nałogu tytoniowego przez jak największą liczbę 

palących pracowników/ uczniów oraz utrzymanie abstynencji nikotynowej przez jak największą liczbę  niepalących. W 

ramach programu przeprowadzane są: warsztaty edukacyjne dla pracowników i uczniów, edukacja indywidualna, pomiar 

poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i PEF, kolportaż materiałów edukacyjnych.  Wartość przyjęto za 2019 

rok.

W 2019 roku przeprowadzono 1155 świadczeń dla 656 adresatów (8 warsztatów i 451 edukacji).
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Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Zakładowy program ochrony słuchu 

II edycja

(realizacja od 2007 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 3 040,00

Budżet Województwa 

Świętokrzyskiego, środki zakładów 

pracy

2019 Ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu w miejscu pracy.

Program adresowany jest do populacji pracowników z terenu  woj. świętokrzyskiego pracujący w narażeniu na 

ponadnormatywny hałas. Jego celem jest zmniejszenie narażenia pracowników na hałas w środowisku pracy, 

upowszechnienie zachowań służących ochronie słuchu wśród pracowników eksponowanych na hałas w miejscu pracy, 

doskonalenie jakości świadczeń profilaktycznych służby medycyny pracy związanych z ochroną słuchu. W ramach programu 

przeprowadzane są: warsztaty edukacyjne dla pracowników, badanie audiometryczne, konsultacje otolaryngologiczne, 

edukacje indywidualne, kolportaż materiałów edukacyjnych. W 2019 roku programem przeprowadzono 3 warsztaty dla 74 

pracowników oraz 50 świadczeń (edukacje i konsultacje w WOMP) Wartość przyjęto za 2019 rok.
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Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Kielcach

Program promocji zdrowia 

psychicznego w miejscu pracy

(realizacja od 2013 roku)

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 90,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019
Zapobieganie negatywnym skutkom stresu w środowisku pracy poprzez wyposażenie pracowników 

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

Program adresowany jest do populacji pracowników zakładów pracy  z terenu  woj. świętokrzyskiego. Jego celem jest 

zapobieganie negatywnym skutkom stresu w środowisku pracy poprzez wyposażenie pracowników w wiedzę i umiejętności 

z zakresu metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ramach programu przeprowadzane są: warsztaty edukacyjne dla 

pracowników, trening EEG-Biofeedback. W 2019 roku przeprowadzono 2 treningi EEG Biofeedback. Wartość przyjęto za 

2019 rok.
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Świętokrzyskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w 

Kielcach

Zakup ambulansu sani tango typu C z 

wyposażeniem
Ochrona zdrowia Nie dotyczy 577 835,76

459 000,00 budżet wojew.

118 835,76 środki własne

15.03.2019           

29.05.2019
Doposażanie PRM.

Ambulans ratunkowy, jest specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, który umożliwia niezawodny dojazd oraz 

udzielenie pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu 

Diagnostyka glejaków na podstawie 

wolno krążącego DNA guza
Ochrona zdrowia

STRATEGMED

Profilaktyka i leczenie chorób 

cywilizacyjnych

325 617,00
238 117,00 budżet państwa

87 500,00  budżet wojew.
04.2017 - 03.2020

Opracowanie kompleksowego testu diagnostycznego opartego na analizie materiału pozyskanego z 

glejaka oraz próbę zastosowania techniki tzw. płynnej biopsji, opartej na analizie wolnokrążącego 

DNA guza we krwi. Stworzenie takiego testu pozwoli na zwiększenie skuteczności leczenia, a 

zastosowanie płynnej biopsji poprawiłoby dostęp do diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo 

pacjentów oraz oznaczałoby zupełnie nowe możliwości monitorowania przebiegu choroby. 

Do zadań RCN-T w ramach projektu należą: izolacja cfDNA guza z krwi obwodowej pacjentów (zad.5), analiza genów 

istotnych dla rozpoznania glejaka, (zad.7, część II).

W ramach realizacji zadania 5 w 2019 roku wyizolowano wolnokrążące DNA od 64 pacjentów. Materiał genetyczny 

izolowano z krwi pobranej przed operacją wycięcia guza oraz kilka dni po niej. DNA wyizolowano w stężeniach 

pozwalających na dalsze analizy. Wyizolowany materiał genetyczny jest sukcesywnie poddawany analizie statusu metylacji 

promotora MGMT (zadanie 7). W 2019 roku przeanalizowano DNA pochodzące od 36 pacjentów: u 13 zaobserwowano 

wyższy stopień zmetylowanego DNA przed operacją wycięcia guza oraz wyższy stopień niemetylowanego DNA po operacji 

wycięcia guza. U 10 pacjentów wyniki wskazują na metylację i niemetylację promotora w równym stopniu, może to 

świadczyć o heterogenności materiału, z którego było izolowane DNA, natomiast u 10 pacjentów wyniki wskazują na 

metylację DNA zarówno przed jak i po operacji. U 3 pacjentów wyniki wskazują na brak metylacji DNA zarówno przed 

jak i po operacji. 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. 
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Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu 

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

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 1 720 994,92 Budżet Województwa Świętokrzyskiego
1-3. 2017-2027 

4. 2017-2020

Ocena stężenia witaminy D we krwi u mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz 

zgromadzenie materiału biologicznego w postaci surowicy krwi obwodowej w Biobanku 

Świętokrzyskim na potrzeby dalszych badań naukowych. Screening w kierunku choroby trzewnej 

mieszkańców województwa. Określenie profilu lipidowego u mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń 

płodności u kobiet poddawanych leczeniu niepłodności.

Z możliwości sprawdzenia poziomu witaminy D skorzystało 816 osób. Wśród badanych 56,5% stanowili mężczyźni a 

43,5% kobiety. W przedmiotowym badaniu średnie stężenie 25(OH)D dla grupy badanej wyniosło 28,93 ng/ml, należy 

podkreślić fakt, że wystarczające stężenie witaminy D znajduje się w zakresie 30-100 ng/ml. U 61,1% badanej populacji 

stwierdzono niewystarczający poziom witaminy D z czego u 27,2% badanych skrajny niedobór. 

Ze screeningu w kierunku choroby trzewnej w 2019 roku skorzystało 193 osoby. U 33 z nich zaobserwowano wyniki 

odbiegające od normy. Dzieci zostały skierowane na pogłębioną diagnostykę w kierunku choroby trzewnej. Nierozpoznana 

celiakia oraz skutki złej diety prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Profil lipidowy określono u 386 mieszkańców województwa. Spośród tej grupy 322 osób stanowiły kobiety, natomiast 66 

osób - mężczyźni. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu całkowitego u ponad 

53,6% uczestników, a stężenie frakcji LDL powyżej normy zaobserwowano wśród 30,8% osób objętych badaniem. W 

przypadku oceny trójglicerydów normę stwierdzono u 86,6% badanych. Przeprowadzenie badań na dużej liczbie 

uczestników pozwoli na stworzenie profilu lipidowego populacji regionu. Otrzymane wyniki ułatwią opracowanie strategii 

profilaktycznej i informacyjnej w celu podniesienia świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. 

W roku 2019 wykonano 146 pobrań płynu pęcherzykowego, który podlegał analizie mikrobiologicznej. Wraz z płynem 

pęcherzykowym RCNT otrzymywało od Kliniki Leczenia Niepłodności Gameta, także próbkę wymazu z pochwy, z którego 

również wykonywano posiewy w celu identyfikacji mikroorganizmów oraz próbkę krwi obwodowej pacjentki, z której 

pozyskiwana jest surowica oraz DNA podlegające dalszemu biobankowaniu. Najczęściej izolowane gatuGemella spp 

Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp. , Enterobacteriaceae. oraz Micrococcus spp.
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Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu 

Utworzenia banku komórek 

macierzystych w województwie 

świętokrzyskim szansą na wdrożenie 

nowych metod naukowo-

badawczych w zakresie medycyny i 

transplantologii - bieżące utrzymanie

Ochrona zdrowia Nie dotyczy 480 699,48 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2014-nadal
Zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości pozyskiwania i 

przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. 

Zapewniono mieszkańcom możliwość pozyskiwania i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.  

Aktualnie, kobiety rodzące w czterech szpitalach w naszym regionie mogą bezpłatnie oddać krew pępowinową na cele 

publiczne. Publiczny Bank Komórek Macierzystych współpracuje z: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach,  

Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Szpitalem Kieleckim św. Aleksandra sp. Z o.o. w Kielcach, 

Szpitalem Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie.

Próbki zakwalifikowane, zgłaszane są do CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW 

TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT". Natomiast próbki, które nie spełnią obiektywnych wymogów proceduralnych, 

za zgodą rodziców/matki przechowywane są na cele przyszłych badań naukowych, związanych z rozwojem nauki nad 

wykorzystaniem komórek macierzystych. W 2019 roku z możliwości bezpłatnego zdeponowania krwi pępowinowej, która 

jest źródłem drogocennych komórek macierzystych, skorzystało 147 mieszkanek naszego regionu. W zeszłym roku, 

zgłoszono także 41 preparaty komórek macierzystych do CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO 

SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT".
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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 z 

zakresu pomocy społecznej

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok, 

Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej 

na lata 2018 -2023

300 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01.04.2019-31.10.2019
Głównym celem było m.in. zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, zwalczanie ubóstwa 

oraz aktywizacja społeczna  wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego. 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

Otwarty konkursu ofert dla  

podmiotów określonych w  art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z 

zakresu przeciwdziałania przemocy

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok, 

Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej 

na lata 2018 -2023

100 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01.04.2019-31.10.2019
Głównym celem było zmniejszenie zjawiska przemocy wśród dorosłych, dzieci oraz wobec osób 

starszych.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy, Celem realizowanych zadań 

jest  zminimalizowanie  zjawiska przemocy wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Realizacja zadań 

publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy przez organizacje pozarządowe miała  istotny wpływ na zmniejszenie 

zjawiska wykluczenia społecznego na terenie województwa świętokrzyskiego. Szeroki wachlarz różnych form pomocy 

osobom skierowany dla  osób dotkniętych przemocą daje alternatywę na lepsze życie.
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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 z 

zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok, 

Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej 

na lata 2018 -2023

150 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01.04.2019-31.10.2019
Głównym celem było zmniejszenie zjawiska nadużywania alkoholu wśród społeczeństwa, pomoc 

specjalistyczna osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rezultatem realizowanych zadań jest  wzrost 

świadomości odnośnie szkodliwego spożywania alkoholu wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Realizację 

zadań powierzono organizacją  pozarządowym, które w sposób bezpośredni docierały do odbiorców zadań oferując pełen 

wachlarz wsparcia i pomocy.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

352
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Otwarty konkursu ofert dla  

podmiotów określonych w  art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z 

zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok, 

Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej 

na lata 2018 -2023

70 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01.04.2019-31.10.2019
Głównym celem było zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób 

niepełnosprawnych.

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizatorami zadań były organizacje 

pozarządowe, które dzięki doświadczeniu w kwestii walki z wykluczeniem i dyskryminacją wśród osób niepełnosprawnych 

wykonały powierzone cele w sposób należyty, podnosząc przy tym poziom życia osobom niepełnosprawnym.

353
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Dofinansowanie robót budowlanych 

obiektów służących rehabilitacji w 

związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych

Polityka społeczna Realizacja zadań Samorządu Województwa  1 300 000,00
Środki PFRON będące w dyspozycji 

samorządu województwa 
04 - 12.2019 Celem zadania jest zwiększenie dostępu do różnych form rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania dofinansowano koszty robót  budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z 

potrzebami osób niepełnosprawnych. Dofinansowane zadania dotyczyły obiektów służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych (np. , DPS-y, Mieszkania chronione, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  itp.).  

354
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Otwarty konkursu ofert dla  

podmiotów określonych w  art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z 

zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych

Polityka społeczna 

Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok, 

Wojewódzki Program  Wyrównywania 

Szans ON i Przeciwdziałania ich 

Wykluczeniu Społecznemu 

200 000,00
Środki PFRON będące w dyspozycji 

samorządu województwa 
08 - 12.2019 Celem zadania jest poprawa jakości życia oraz integracja ON. 

Zlecenie dla organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych odbywa się w trybach określonych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem inicjatywy jest realizacja zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych dla organizacji pozarządowych, które 

wynikają z Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.oku w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być 

dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 937 z 

późn. zm.). 

355
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Dofinansowanie działalności 

Zakładów Aktywności Zawodowej
Polityka społeczna Realizacja zadań Samorządu Województwa 5 980 677,08

Środki PFRON będące w dyspozycji 

samorządu województwa (5 034 346,60 

zł) oraz środki pochodzące z budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego (946 

330,48 zł)

2019 Rehabilitacja zawodowa, społeczna osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ.
Przygotowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez rehabilitację zawodową oraz 

społeczną

356
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Szkolenie dla członków Gminnych 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w regionie

Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach 

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

67 600,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019
Podnoszenie kwalifikacji przez członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w formie specjalistycznych szkoleń.

Celem realizowanych  szkoleń jest  podniesienie kwalifikacji przez członków Gminnych Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, nabycie umiejętności motywowania do zmiany negatywnych zachowań przez osoby 

nadużywające alkoholu co w konsekwencji winno przełożyć się na  zwiększenie efektywności pracy członków Komisji. 

357
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Szkolenie z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla Członków Gminnych 

Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

Przeciwdziałania Przemocy

Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach ustawy  z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 12 

marca 2004 r.o pomocy społecznej oraz 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023

73 600,00

Środki zostały wydatkowane zgodnie z 

udzieloną dotacją celową od Wojewody 

Świętokrzyskiego

2019
Podnoszenie kwalifikacji przez Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w formie specjalistycznych szkoleń.

Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie 

działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym patologią. Aby członkowie trafnie diagnozowali problem przemocy istotne jest posiadanie wiedzy na temat 

metod efektywnego radzenia sobie z tym  problemem.

358
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Opracowanie graficzne, skład, 

łamanie, druk oraz dostawę 

Biuletynu Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego - dwa numery 

1/2019 i 2/2019

Polityka społeczna 
Inicjatywa realizowana w ramach ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej
5 289,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Inspirowanie i promowanie nowych  rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 

poświęcony jest aktualnym zagadnieniom z obszaru polityki społecznej. Dedykowany jest instytucjom pomocy i integracji 

społecznej zainteresowanych tematyką regionalnej polityki społecznej.

359
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Kompleksowa organizacja i 

przeprowadzenie konferencji pn. 

"Rodzinna Piecza Zastępcza - 

Perspektywy i Wyzwania"

Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach 

„Regionalnego programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 

roku” 

9 369,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wsparcie rodzin zastępczych wprowadzeniem Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej, dzięki której rodziny 

otrzymają zniżki na korzystanie z oferty rożnych instytucji, a także obiektów podległych Marszałkowi Województwa 

Świętokrzyskiego. Jej funkcjonowanie zainaugurowano podczas regionalnej konferencji pn. „Rodzinna piecza zastępcza – 

perspektywy i wyzwania”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

360
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Dofinansowanie dla 

Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy oraz 

Szpitala Zespolonego w Kielcach

Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach 

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

115 018,28 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019
Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych  i członków ich rodzin, 

zwiększenie efektywności lecznictwa odwykowego.

Dotacja podmiotowa  dla jednostek podległych Samorządowi Województwa prowadzących leczenie odwykowe  na 

realizacje zadań w  obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

361
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Przeprowadzenia badania pn. 

"Problemy, potrzeby, wyzwania dla 

regionalnej polityki społecznej w 

województwie świętokrzyskim - na 

podstawie opinii przedstawicieli 

jednostek pomocy i integracji 

społecznej"

Polityka społeczna 
Inicjatywa realizowana w ramach ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
18 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019

Prowadzenie badań społecznych, a w szczególności diagnozowanie, monitoring problemów 

społecznych występujących w regionie.

Raport z badania "Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim - na 

podstawie opinii przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej".

362
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Kompleksowa organizacja konkursu 

"Świętokrzyski Anioł Dobroci" 

2019

Polityka społeczna 
Inicjatywa realizowana w ramach ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
35 579,02 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2019 Inspirowanie    i promowanie nowych  rozwiązań w zakresie    pomocy społecznej.

Konkurs ma na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie 

zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób 

starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł 

Dobroci”, będący jedyną tego typu inicjatywą o charakterze regionalnym na stałe wpisał się w architekturę wydarzeń 

województwa świętokrzyskiego. Stanowi swoistą zachętę, drogowskaz dla osób, instytucji oraz organizacji  

funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć. 

Ideą Plebiscytu jest z jednej strony zogniskowanie szczególnej uwagi na ogromie pracy wykonywanej przez ludzi w różnych 

instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach 

życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i 

nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej działających na rzecz rodzin i osób z trudnościami, 

niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych.
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363
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Udział Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w 

Międzynarodowych Targach Seniora 

2019

Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego

1 845,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2020 Inspirowanie    i promowanie nowych  rozwiązań w zakresie    pomocy społecznej.

Środki zostały wydatkowane w związku z udziałem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Międzynarodowych Targach Seniora 2019 - koszt udostępnienia powierzchni 

wystawowej przez Targi Kielce S.A.

364
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Przeprowadzenie szkolenia pn. 

"Opracowanie Indywidualnych 

Programów Pomocy i Wsparcia 

Rodzin Przeżywających Trudności w 

Wypełnianiu Funkcji Opiekuńczo-

Wychowawczych"

Polityka społeczna 

Inicjatywa realizowana w ramach ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

oraz w ramach „Regionalnego programu 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej do 2025 roku” 

39 170,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 2020 Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej.

Nabycie umiejętność w zakresie: tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, wykorzystania metod pracy socjalnej w pracy z klientem/rodzinom, opracowywania i 

przeprowadzania ewaluacji prowadzonych działań w ramach planu pracy z rodziną.

365
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Projekt pn. „Standardy w zakresie 

mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób chorujących psychicznie po 

wielokrotnych pobytach w szpitalu 

psychiatrycznym”

Polityka społeczna 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym

Całkowita wartość projektu: 10 103 

705,70 

Wartość projektu PARTNER KIELCE - 

ROPS: 313 704,00

Wartość projektu PARTNER 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ: 1 

480 428,00 

UE, budżetu państwa 01.03.2018  – 28.02.2022 

 Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w 

szpitalu psychiatrycznym.

Celem pobytu w mieszkaniu wspomaganym będzie usamodzielnienie osoby w nim mieszkającej, jak i zapewnienie osobie 

korzystającej z mieszkania wsparcia w celu zapobiegania ponownemu umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym lub 

placówce całodobowej opieki a także umożliwienie dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym.

366
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Projekt partnerski pn. „Liderzy 

kooperacji”
Polityka społeczna 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji; Działanie 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna

Całkowita kwota projektu: 12 893 

583,46                                               

Wartość projektu PARTNER KIELCE - 

ROPS: 2 300 969,25 

UE, budżet państwa 01.04.2018 – 31.03.2021 

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 (II Kamień Milowy) opracowane założenia 

MODELU współpracy zostaną poddane testowaniu 6 gmin wiejskich i  4 powiatach uczestniczących w Projekcie. W 

konsekwencji testowania zostaną wypracowane ostateczne rekomendacje MODELU, które pozwolą na realizację 

systemową w każdej gminie wiejskiej, we współpracy z 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.

367
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Projekt pn. „Krajowa Sieć 

Reintegracji wzmocnienie instytucji 

zatrudnienia socjalnego w 

działaniach polityki społecznej 

wobec wykluczenia społecznego”

Polityka społeczna 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna,  

(POWR.02.05.00–00-0114/17) Projekt 

realizowany był przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – 

LIDER, we współpracy z Instytutem Pracy i 

Spraw Socjalnych w Warszawie - 

PARTNER

Nie dotyczy Nie dotyczy 2018-2019

Celem projektu było 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 odbywała 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 działań projektowych został opracowany model Krajowej Sieci Reintegracji (KSR), 

utworzony został Ośrodek Sektorowej Animacji Reintegracji (OSAR przy Instytucje Pracy i Spraw Socjalnych w 

Warszawie) oraz Zespół Regionalnej Animacji Reintegracji w województwie świętokrzyskim (ZRAR) w celu utworzenia 

Klubów Integracji Społecznej o nowym profilu usług. W wyniku konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w regionie świętokrzyskim zostały wybrane organizacje pozarządowe, z którymi Ministerstwo podpisało 9 

umów na utworzenie nowych KIS na warunkach realizacyjnych projektu oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

368
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej

Projekt pn. „Świętokrzyska 

Ekonomia Społeczna”
Polityka społeczna 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie 

społeczne; Działanie 9.3 Wspieranie 

ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia; Poddziałanie 9.3.2 

Koordynacja działań na rzecz ekonomii 

społecznej (projekt pozakonkursowy)

632 599,61 UE, budżet województwa 01.01.2019 – 31.12.2022

Celem głównym projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim 

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

współpracy międzysektorowej do końca 2022 roku. 

Założony cel realizowany był poprzez 3 zadania, stanowiące spójny i kompleksowy system działań na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej w regionie tj.: Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej (zad 1), budowanie marki 

ekonomii społecznej (zad 2), Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej (zad 3). W pierwszym roku 

realizacji projektu w ramach zad 1 zrealizowano następujące działania: funkcjonowanie RKRES i 4 Grup Tematycznych, 

prowadzono doradztwo w zakresie ekonomii społecznej, prowadzono porozumienia o partnerskiej współpracy na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim i jędrzejowskim, współpracowano z akredytowanymi OWES i 

Instytucją Zarządzającą RPO, opracowano Portfolio ŚES i Monitoring RPRES, certyfikowano podmioty ekonomii 

społecznej znakiem jakości "Zakup Prospołeczny", przygotowano konkurs "Lider Ekonomii Społecznej", współpracowano z 

ROPS i OWES Polski Wschodniej, zrealizowano Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej, prowadzono listę 

przedsiębiorstw społecznych, współpracowano z UJK w zakresie. wprow. specjalności "Ekonomia Społeczna". W ramach 

zad 2 prowadzono stronę www projektu i Fb, cyklicznie spotykano się z podmiotami ekonomii społecznej, zorganizowano 

Galę Lider Ekonomii Społecznej i rozstrzygnięto konkurs "Lider ES"w 3 kategoriach, zorganizowano Świąteczny Kiermasz 

Ekonomii Społecznej. W ramach zad 3 przeprowadzono cykl 2-dniowych warsztatów "Lider Ekonomii Społecznej", 

zorganizowano wizytę studyjną "Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w woj. 

śląskim", spotkanie równościowe "Bez barier z Ekonomią Społeczną" oraz Dni ES na uczelniach wyższych - "Debata 

oksfordzka".
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369 Departament IT

Projekt partnerski pn. 

Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego (nazwa skrócona 

projektu: InPlaMed WŚ)

Społeczeństwo 

informacyjne

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Sprawne 

usługi publiczne , Działanie 7.1 Rozwój e-

społeczeństwa

57 221 156,96

• Dofinansowanie UE z EFRR - 85% 

kosztów kwalifikowalnych (46,98 mln 

zł)

• Wkład własny Partnerów 15% kosztów 

kwalifikowalnych + koszty 

niekwalifikowalne (10,24 mln zł)

od 01.10.2015 roku  do 

30.06.2021 roku

W 2019 roku zawarto 

umowy z wykonawcami 

na kwotę ok. 4 mln zł. 

Realizacja największych 

zamówień nastąpi w 2020 

roku.

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

placówkach medycznych (8 wojewódzkich i 12 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,. Cel ten przekłada się na usprawnienie zarządzania i podniesienie 

jakości procesów leczniczych. W efekcie zrealizowanego przedsięwzięcia nastąpi 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. Partnerzy: 

1. •Województwo Świętokrzyskie - partner wiodący (UMWŚ), 

•Województwo Świętokrzyskie - Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu,  

2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 

3. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Kielcach, 

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 

5. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 

6. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,

7. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, 

8. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna;

9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, 

10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,

11. Szpital Powiatowy w Chmielniku,

12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie;,

14. Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,

15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-

Curie, 

16. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, 

17. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, 

18. Powiatowe Centrum Usług Medycznych  w Kielcach, 

19. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, 

20. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

1) Wdrożenie i wymiana 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 (EDM) w podmiotach nieposiadających systemów informatycznych 

umożliwiających wytworzenie 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.

W 2019 roku u większości Partnerów zostało zrealizowane zadanie związane z budową/rozbudową serwerowni lub ostał 

wybrany wykonawca tych robót.

370 Departament IT

Projekt partnerski pn. Szkolne 

Pracownie Województwa 

Świętokrzyskiego (nazwa skrócona 

projektu: „e-Pracownie WŚ”)

Społeczeństwo 

informacyjne

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś. Priorytetowa 7   Sprawne 

usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

4 685 675,97

• Dofinansowanie UE z EFRR - 75% 

kosztów kwalifikowalnych (3,51ml zł)

• Wkład własny Partnerów 25% kosztów 

kwalifikowalnych (1,17 mln zł)

01.02.2018 - 31.03.2020 

Celem Projektu jest wyposażenie pracowni komputerowych w 92 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 w 2019 roku nastąpiło kompleksowe wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych 

(z wyjątkiem jednej pracowni przewidzianej na 2020 rok) w szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie w 

nowoczesny sprzęt Informatyczny z oprogramowaniem systemowym (system operacyjny z oprogramowaniem 

antywirusowym) oraz z pakietami biurowymi. Ze względu na rosnące zainteresowanie w zakresie nauczania programowania 

urządzeń, każda pracownia biorąca udział w projekcie otrzymała zestawy dwóch robotów  do nauki programowania.

371 Departament IT
Szybuj bezpiecznie w internetowej 

chmurze 2019

Społeczeństwo 

informacyjne
Nie dotyczy 16 935,87

Fundatorzy nagród:

• Województwo  Świętokrzyskie 

(16935,87 zł)

• Allegro.pl sp. z o.o. - nagrody 

rzeczowe

09 - 12.2019 

Celem inicjatywy jest:

• 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.

Organizatorzy:

• Województwo Świętokrzyskie (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego),

• Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,

• Allegro.pl sp. z o.o.

W 2019 roku w edycji IX pilotażowo przeprowadzone zostały w wybranych szkołach spotkania konsultantów ŚCDN z 

rodzicami na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie (Jak być przewodnikiem dziecka w internecie?).

Do IX edycji Projektu swój udział zgłosiło 131 szkół w trzech kategoriach (klasy 1-3, klasy 4-8, szkoły ponadpodstawowe). 

Poniżej efekty:

- uczestnicy konkursu: 3 157,

- finaliści konkursu: 399,

- liczba klas objętych zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli: 1 073, 

- liczba uczniów objęta zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli: 15 094,

- liczba klas w który policja przeprowadziła spotkania: 632, 

- liczba uczniów objęta spotkaniami z udziałem policji: 11345,

IX edycja -  temat  zależny od grupy wiekowej:

• klasy I-III – projekt karty kalendarza „Internet – Twoje wirtualne okno na świat”

• klasy IV-VIII – komiks na temat „Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie!”

• klasy ponadgimnazjalne – film edukacyjny na temat „Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie!”.
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372 Departament IT
Świętokrzyska Akademia Młodych 

Informatyków

Społeczeństwo 

informacyjne
Nie dotyczy 9 484,53

Budżet Województwa Świętokrzyskiego 

Organizatorzy:

• Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego 

• Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli

01 - 06.2019

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.

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.

W  roku szkolnym 2018/2029 w ramach Projektu podjęte zostały następujące działania:

• Szkolenia dla nauczycieli związane z nauką programowania.

• Organizacja III edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” dla uczniów szkół podstawowych.

• Uruchomienie usługi Office 365 Education w szkołach.

• Szkolenia nauczycieli związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education.

We wdrożeniu usługi wzięło udział 37 szkół oraz 179 nauczycieli. W każdej szkole uruchomiona 

i skonfigurowana została dedykowana instancja. Nauczyciele z tych szkół uczestniczyli w szkoleniach mających na celu 

wskazanie możliwości i sposobów wykorzystania aplikacji dostępnych w chmurze internetowej do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. 

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” przeprowadzona została w trzech kategoriach:

• uczniowie klas I-III wykonywali w programie Scratch prezentację multimedialną na temat „„Najciekawsza przygoda 

Twojego ulubionego bohatera książkowego””;

• uczniowie klas IV-VII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Z biografii wybitnych 

matematyków”.

• uczniowie klas VII-VIII wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „Szanuję środowisko – z 

ekologią za pan brat”.

W konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat”udział wzięło 264 uczniów (28 z klas I-III, 124 z klas IV-VI oraz 112 z klas 

VII-VIII). Do finału zakwalifikowanych zostało po 10 uczniów z każdej kategorii. Nagrody dla uczniów ufundowane 

zostały przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo upominki dla finalistów przygotowała firma 

Microsoft.

373 Departament IT

Współpraca z Partnerami  projektu 

„e-świętokrzyskie Rozbudowa 

Infrastruktury Informatycznej JST” 

w ramach porozumień o współpracy 

Grup Doradczych ds.. SD i EOD  

Społeczeństwo 

informacyjne
Nie dotyczy Zadanie własne

Koszt organizacji szkoleń ponoszony 

przez Województwo Świętokrzyskie 

(sala + napoje i ciastka)

Cykliczne szkolenia 

realizowane po 

zakończeniu projektu w 

okresie trwałości

Grupy Doradcze działające w ramach zawartych porozumień jest organem pomocniczym, o 

charakterze doradczym, do kształtowania kierunku rozwoju wdrożonych systemów SD i EOD: W 

tym zakresie wspólne z wykonawcami systemów dokonują weryfikacji propozycji rozszerzeń 

(modyfikacji|) wdrożonych systemów oraz kolegialnym podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania 

listy rozszerzeń do wykonania oraz ich hierarchii.

W roku 2019 w ramach zawartego Porozumienia o współpracy Grupy Doradczej ds. systemu Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów (EOD) „Edicta”, wykonawca  tj. firma „Asseco Data Systems S.A przeprowadził szkolenie użytkowników 

systemu w lutym w którym wzięło udział 118 pracowników Gmin i Powiatów.

W ramach zawartego Porozumienia o współpracy Grupy Doradczej ds. systemu SD „Puma”, wykonawca tj. firma „Zeto 

Software sp. z o.o. w przeprowadził szkolenia dla użytkowników systemu miesiącu maju, w których wzięło udział 84 

pracowników Gmin i Powiatów oraz w listopadzie w którym uczestniczyło 71 użytkowników.

374 Departament IT

e-świętokrzyskie Budowa Systemu 

Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego/ 

System Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego - 

współpraca z Partnerami Projektu w 

okresie jego trwałości

Społeczeństwo 

informacyjne

Regionalny Program Operacyjny 

Rwojewództwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013; Oś priorytetowa 2 Wsparcie 

innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu , Działanie  2.2 

Budowa infrastruktury społeczeństwa 

informacyjneg

nd. nd. 01.01.2019-31.12.2019 Wsparcie merytoryczne i techniczne Partnerów Systemu Informacji Przestrzennej Województwa.

W ramach podjętej inicjatywy Oddział Eksploatacji i Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 

Świętokrzyskiego przeprowadził szereg dedykowanych szkoleń dla pracowników gmin, powiatów oraz partnerów SIPWŚ 

nie będących JST. Szkolenia prowadzono w dwóch formułach: grupowo - dla kilku partnerów, w przypadku wspólnych 

zagadnień oraz indywidualnie, w przypadku problemów/zagadnień specyficznych dla danego Partnera. Stałym elementem 

współpracy z Partnerami były również konsultacje w zakresie poprawności zapisów w dokumentacji przetargowej Partnera 

z perspektywy uwzględnienia danych i zagadnień związanych z informacją przestrzenną. Podjęta inicjatywa obejmowała 

również liczne prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem dedykowanych kompozycji mapowych dla Partnerów 

SIPWŚ wspomagających realizację ich zadań własnych (np. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 

UMWŚ,   Komenda Wojewódzka PSP). Standardowym działaniem Oddziału  była też kompleksowa i efektywna pomoc 

udzielana Partnerom w zakresie zagadnień związanych z wykorzystaniem potencjału bazodanowego i funkcjonalnego  

SIPWŚ w realizowaniu zadań własnych Partnera. Wszystkie te prace Oddział wykonywał z własnej inicjatywy oraz siłami 

własnymi.

375 Departament IT

Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej - województwo 

świętokrzyskie

Społeczeństwo 

informacyjne

 Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa 2 

Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego, Dz. 2.1 Sieć 

szerokopasmowa Polski Wschodniej

3 571 595,76

Budżet Województwa Świętokrzyskiego 

- kwota wpisana w kolumnie wartość jest 

równa wykonaniu wydatkowania za 

2019 rok na przedsięwzięcie

01.01.2016-09.05.2021
Eliminacja "białych plam"  w dostępie do szerokopasmowego internetu na terenie województwa 

świętokrzyskiego.

W Województwie funkcjonuje wybudowana w ramach PO RPW regionalna sieć szerokopasmowa o długości 1425 km. i w 

oparciu o nią świadczone są telekomunikacyjne usługi hurtowe w miejscach gdzie nie było efektywnej konkurencji opartej 

na infrastrukturze oraz wybudowana w ramach projektu sieć przybliża punkty hurtowego dostępu do Internetu do skupisk 

potencjalnych klientów co obniża barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla Operatorów Sieci Dostępowych na obszarach, 

które były uważane za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA. Aktualnie z sieci korzysta 60 operatorów, 

zawarto 603 umowy na świadczenie usług. 

376

Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu 

Działania wspierające Badania, 

Rozwój i Innowacje na obszarach 

wiejskich w kierunku tworzenia 

klastrów i innowacyjnych 

ekosystemów w ramach inteligentnej 

biogospodarki (RDI2CluB)

Rolnictwo i obszary 

wiejskie

Interreg Baltic Sea Region

1. Capacity for innovation

1.2 Smart specialisation: To enhance growth 

opportunities based on increased capacity of 

on innovation actors to apply smart 

specialization approach. 

693 281,00
589 289,00 UE

103 992,00 budżet wojew.
10.2017 - 08.2020

Określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie 

narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji na rzecz rozwoju biogospodarki w 

regionach, wypracowanie regionalnych profili biogospodarki, czy też przeprowadzenie działań 

pilotażowych w obszarach objętych zainteresowaniem partnerów projektu.

Przewidywanymi efektami lub rezultatami będą:

1. Utworzenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania HUBa biogospodarki (Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki;

2. Pilotaż platformy Biobord;

3. Pilotaż lokalny (zmiana podejścia lokalnych społeczności gminy Busko-Zdrój i Solec - Zdrój do zanieczyszczenia 

powietrza w szczególności niskiej emisji);

4. Współpraca z grupą multiplikacyjną i ekspertami zewnętrznymi;

5. Realizacja RAP i JAP (lobbowanie do wprowadzenia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji regionu).

377

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Hubertus Świętokrzyski 2019
Rolnictwo i obszary 

wiejskie
- 60 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 06.10.2019

Propagowanie kultury i zwyczajów łowieckich oraz wiedzy o tematyce leśnej 

i łowieckiej wśród społeczeństwa. 

Impreza organizowana dla mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego. Ma na celu stworzenie warunków do spotkania 

myśliwych i leśników ze społeczeństwem, prezentację tradycji i kultury łowieckiej oraz degustację kuchni myśliwskiej i 

regionalnej. Ponadto impreza ma za zadanie promocję produktów tradycyjnych i lokalnych, żywności wysokiej jakości z 

Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie oraz zaprezentowanie społeczeństwu bogactwa kulturowego regionu 

świętokrzyskiego. Impreza realizowana jest przy współudziale Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w 

Kielcach. 

378

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Finał Wojewódzki XIX Edycji 

Konkursu "Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo-Smaki Regionów"

Rolnictwo i obszary 

wiejskie
- 45 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 16.06.2019 Promocja Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.

Konkurs promuje lokalne produkty żywności wysokiej jakości. W konkursie wzięło udział 56 produktów przygotowanych 

przez Koła Gospodyń Wiejskich, członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie i osoby prywatne. Konkurs 

podkreśla tradycję kulinarną regionu, która stanowi jego wizytówkę i atrakcję turystyczną.

379

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Konkurs "Wsparcie funkcjonalności 

obszarów wiejskich poprzez 

zwiększenie potencjału jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej"

Rolnictwo i obszary 

wiejskie
- 750 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 29.05 - 31.12.2019

Działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności obszarów wiejskich, poprawa infrastruktury oraz 

zaopatrzenia w sprzęt jednostek OSP działających na obszarach wiejskich.

Bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich zapewniają w dużej mierze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Użytkowane przez nie strażnice wymagają w wielu przypadkach nakładów finansowych, jak również cały czas istnieje 

potrzeba zaopatrzenia w sprzęt bojowy. Rezultatem inicjatywy jest poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP.
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Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Jednostka Regionalna - Sekretariat 

Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Rolnictwo i obszary 

wiejskie

Schemat II Pomocy Technicznej PROW na 

lata 2014 - 2020
1 879 768,00 Euro

UE - 63,63%               

Bp. - 36,37%
2015-2023 Wsparcie działania na rzecz wieloaspektowego rozwoju obszarów wiejskich. Wykorzystanie limitu środków na działania w 100%.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

381

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Dożynki Wojewódzkie
Rolnictwo i obszary 

wiejskie
- 70 000, 00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 08.09.2019 Kultywowanie tradycji rolniczych.

W dożynkach uczestniczyli rolnicy z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem jest kultywowanie tradycji i 

obrzędów związanych ze świętem plonów.

382

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Porejestrowe Doświadczalnictwo 

Odmianowe

Rolnictwo i obszary 

wiejskie
- 35 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego cały rok Opracowanie "Listy Odmian Zalecanych" dla Województwa Świętokrzyskiego.

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa jest sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki 

doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w 

województwie świętokrzyskim. Odmiany umieszczone na „Liście Odmian Zalecanych” wykazały w ostatnich latach dużą 

przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w 

czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa 

innych odmian. 

383
Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu 

Wzrost efektywności energetycznej 

kompleksu budynków Regionalnego 

Centrum Naukowo 

Technologicznego poprzez 

termomodernizację i wdrożenie 

Odnawialnych Źródeł Energii

Ochrona przyrody i 

środowiska

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 - 2020,

Oś 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 

3.3. Poprawa efektywności energetycznej w 

sektorze publicznym i mieszkaniowym

2 076 680,91

1 502 726,92 UE

176 791,40 budżet państwa

397 162,59 budżet wojew.

Przeprowadzenie prac związanych z kompleksową termomodernizacją budynku o wysokości do 12 

metrów oraz wdrożeniem OZE, co w znaczący sposób wpłynie na poziom zapotrzebowania na 

energię cieplną, elektryczną, wodę oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przewidywanymi rezultatami będą:

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 511,67 kWh/rok;

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 35,47 tony równoważnika CO2;

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 1 842,04 GJ/rok;

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1 705,11 GJ/rok;

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 38,04 MWh/rok.

384

Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i 

Środowiska - departament 

opracowujący oznakowanie

Departament Środowiska i 

Gospodarki Odpadami

Oznakowanie granic Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny 

Kamiennej

Ochrona przyrody i 

środowiska
8 954,40

1. WFOŚiGW (dotacja): 7 163,52 2

2. Budżet województwa: 1 790,88
07 - 10.2019

Informacja i edukacja mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz przyjezdnych gości o 

zasięgu i przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

Tablice informacyjne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 

grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665). Ustawienie 8 tablic informacyjnych w 

pobliżu granic S-OOChK przy szczególnie uczęszczanych szlakach komunikacyjnych.

Efekty inicjatywy:

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.

385

Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i 

Środowiska - departament 

opracowujący dokument

Departament Środowiska i 

Gospodarki Odpadami 

Seminarium pt. „Rolnicze 

wykorzystanie osadów ściekowych 

oraz możliwość zagospodarowania 

popiołów”

Ochrona przyrody i 

środowiska

Schemat II Pomocy Technicznej PROW 

2014-2020
26 248,14

1. KSOW (dotacja): 18 500,00

2. Budżet województwa: 7 748,14 10-11.10.2019 
 Wskazanie potencjalnych kierunków wykorzystania odpadów 

i zagospodarowania osadów ściekowych w rolnictwie.

Seminarium przyczyniło się do zwiększenia świadomości w zakresie wykorzystania osadów ściekowych, popiołów i żużli 

m. in. w rolnictwie czy energetyce. Istotna była tu także wymiana doświadczeń oraz wskazanie najistotniejszych problemów 

i wyzwań związanych z zagospodarowaniem tych odpadów.

386

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Wydanie publikacji "Folder -Rośliny 

lecznicze i użytkowe 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych, czyli przyjemność 

w zbieraniu i odkrywaniu ziół".

Ochrona przyrody i 

środowiska
17 380,00

1. WFOŚiGW: 6 722,58

2. Budżet województwa: 10 657,42 26.06.2019 - 30.11.2019

1.Pogłębienie wiedzy dotyczącej flory parków krajobrazowych, a w szczególności poznanie cennych 

roślin leczniczych i użytkowych występujących na terenie NPK.  2. Poszerzenie wiedzy na temat 

możliwości wykorzystania dziko rosnących roślin. 3. Wykształcenie umiejętności dostrzegania 

piękna i walorów użytkowych regionalnej flory oraz nabycie przekonań dotyczących konieczności 

ochrony jej zasobów.

Publikacja ma uzmysłowić odbiorcy ( uczniom szkół podstawowych, średnich, studentom, placówkom edukacyjnym, 

organizacjom i instytucjom związanym z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną oraz osobom zainteresowanym ochroną 

przyrody), jakie bogactwo świata roślinnego ma wokół siebie, a także, że należy je chronić póki go jeszcze posiadamy. 

Folder zawiera wiele przydatnych informacji na temat występowania poszczególnych gatunków i sposobów ich 

wykorzystania w codziennym życiu: w kuchni oraz "naszej domowej apteczce". Wydano 8 000 sztuk publikacji. 

387

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Projekt przyrodniczy "Monitoring 

popielicy szarej na terenie Cisowsko - 

Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego"

Ochrona przyrody i 

środowiska
8 500,00

1. WFOŚiGW: 6 800,00

2. Budżet województwa: 1 700,00 06.05.2019 - 31.10.2019

1. Określenie liczebności i stanu populacji popielicy szarej, na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa 

Daleszyce i Nadleśnictwa Łagów.    2. Opracowanie map rozmieszczenia popielicy szarej na terenie 

C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce i Nadleśnictwa Łagów.   3. Wskazanie ewentualnych 

zagrożeń obu subpopulacji oraz zaproponowanie sposobów ich ochrony.

1. Wykonano prace terenowe obejmujące: a) inwentaryzację  budek rozwieszonych w roku 2015 i 2016, b) oczyszczenie 

zinwentaryzowanych budek ze starych gniazd,   c) inwentaryzację populacji popielicy szarej, na terenie C-OPK w lasach 

Nadleśnictwa Daleszyce i Nadleśnictwa Łagów poprzez kontrolę zajętości  zinwentaryzowanych budek lęgowych - 

określono liczebność oraz oceniono stan obu  subpopulacji. d) sporządzenie dokumentacji zdjęciowej obejmującej 

prowadzone prace terenowe. 2. Przeprowadzono prace kameralne obejmujące: a) zestawienie i analizę informacji zebranych 

w trakcie prac terenowych, b) przygotowanie sprawozdania tekstowego z realizacji zadania wraz z mapami i zestawem 

dokumentacji zdjęciowej w liczbie 3 egzemplarzy (w wersji tekstowej i elektronicznej).
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Projekt przyrodniczy "Ochrona 

czynna popielicowatych na terenie 

Suchedniowsko - Oblęgorskiego 

Parku Krajobrazowego w lasach 

Nadleśnictwa Zagnańsk"

Ochrona przyrody i 

środowiska
8 800,00

1. WFOŚiGW: 5 500,00

2. Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Zagnańsk: 3 300,00
10.04.2019 - 31.10.2019

1. Ochrona czynna ssaków z rodziny popielicowatych na terenie Suchedniowsko - Oblęgorskiego 

Parku Krajobrazowego, a w szczególności zwiększenie różnorodności i liczby schronień dla tej 

grupy zwierząt w terenie.                                                                       2. Inwentaryzacja 

występujących gatunków z rodziny popielicowatych, określenie  liczebności i stanu populacji, 

wskazanie ewentualnych zagrożeń, zaproponowanie sposobów ochrony, przygotowanie mapy 

rozmieszczenia stwierdzonych gatunków.

1. Dokonano zakupu 100 sztuk specjalistycznych budek lęgowych. 2.Wykonano prace terenowe obejmujące: a)  

ponumerowanie i rozwieszenie budek w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk oraz nadanie im współrzędnych GPS, b) 

przeprowadzenie kontroli zajętości rozwieszonych budek - inwentaryzacja popielicowatych, c) sporządzenie dokumentacji 

zdjęciowej prowadzonych prac.  3. Wykonano prace kameralne obejmujące: a) zestawienie i analizę informacji zebranych w 

trakcie prac terenowych,  b) przygotowanie sprawozdania tekstowego z realizacji zadania wraz z mapami i zestawem 

dokumentacji zdjęciowej w liczbie 3 egzemplarzy (w wersji tekstowej i elektronicznej).
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Oznakowanie granic Sierdowickiego 

Parku Krajobrazowego

Ochrona przyrody i 

środowiska
4 821,60

1. WFOŚiGW: 3 857,28

2. Budżet województwa: 964,32 26.06.2019 - 01.08.2019

1.Ochrona obszaru Sieradowickiego Parku Krajobrazowego 2. Odniesienie poziomu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 3. Oznakowanie granic Sieradowickiego PK tablicami informującymi o 

nazwie formy ochrony przyrody w miejscach widocznych przy szlakach komunikacyjnych, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów tablic informujących o formie ochrony 

przyrody.

Właściwe oznakowanie granicy parku krajobrazowego jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie przyrody. 

Tablice stanowiące oznakowanie granicy Sieradowickiego Parku Krajobrazowego zostały usytuowane na granicy parku lub 

możliwie najbliżej niej, jednocześnie w miejscach możliwie widocznych przy szlakach komunikacyjnych. Efektem tego 

oprócz obowiązku ustawowego jest podniesienie świadomości przyrodniczej społeczeństwa poprzez widoczne znaki 

informujące o występowaniu w danym regionie wielkoobszarowych form ochrony przyrody.



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

390

Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Opracowanie projektu planu 

ochrony dla Kozubowskiego Parku 

Krajobrazowego

Ochrona przyrody i 

środowiska
346 860,00

1. WFOŚiGW: 312 174,00

2. Budżet województwa: 34 0686,00 24.10.2017 - 01.04.2019

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

LIFE17 NAT/PL/000018 pn. 

Renaturyzacja śródlądowej delty 

rzeki Nidy

Ochrona przyrody i 

środowiska

Program LIFE / Podprogram na rzecz 

środowiska / Przyroda i różnorodność 

biologiczna

5 473 145,00 EUR

23 132 247,00 PLN

Komisja Europejska - 60%

NFOŚiGW - 30 %

Wkład własny beneficjenta i 

współbeneficjentów - 10 % 

01.01.2019 -

31.12.2024

Głównym celem projektu jest poprawa warunków wodnych śródlądowej delty rzeki Nidy co 

przyczyni się do przywrócenia unikatowych walorów przyrodniczych w rozumieniu Dyrektywy 

Siedliskowej i Ptasiej, w tym szczególnie:

- łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych;

- starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych;

- odtworzenia siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony w tym utworzenie optymalnych 

warunków siedliskowych dla ptaków (m.in. bąka, derkacza, kropiatki, bociana białego);

- odtworzenia lub restytucji populacji gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową: skójki 

gruboskorupowej, zatoczka łamliwego, poczwarówki jajowatej, kumaka nizinnego, traszki 

grzebieniastej i żółwia błotnego.

Oczekiwanymi rezultatami są:

- uregulowanie stosunków wodnych śródlądowej delty rzeki Nidy oraz kompleksu leśnego Nadleśnictwa Pińczów poprzez 

budowę 8 obiektów hydroinżynieryjnych, udrożnienie starorzeczy, rowów melioracyjnych, renaturyzacja starorzeczy 

bocznych oraz zbiorników eutroficznych;

- zakup gruntów, na których odbywać się będą działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych 

projektem;

- poprawa stanu zachowania łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych;

- odtworzenie siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony: łąk użytkowanych ekstensywnie i zmiennowilgotnych łąk 

trzęślicowych;

- przywrócenie ekstensywnej gospodarki wypasowej poprzez inicjację wypasu krów na pięci stanowiskach;

- zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych dla 6 gatunków ptaków;

- budowa gniazd dla bociana białego i dla bielika oraz wzmocnienie istniejącego gniazda bielika;

- reintrodukcja żółwia błotnego;

- restytucja populacji skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej i poczwarówki 

jajowatej;

- zachowanie puli genowej gatunków roślin m.in poprzez odtworzenie 0.6 ha murawy kserotermicznej i utworzenie 

stanowiska zastępczego dla sierpika różnolistnego, dziewięćsiła popłocholistnego, szyplinu jedwabistego i lnu złocistego;

- zmniejszenie zagrożenia antropopresją śródlądowej delty rzeki Nidy poprzez działania związane z kanalizacją ruchu 

turystycznego, zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie ochrony obszarów Natura 2000, urządzenie 

niezbędnej infrastruktury turystycznej (wykonanie 3 ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych, wieży obserwacyjnej, czatowni 

do obserwacji ptaków, tablic informacyjno-edukacyjnych) jak również polepszenie statusu ekonomicznego lokalnego 

społeczeństwa.
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Zespół Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach

Projekt pn.: "Budowa Ośrodka 

Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu 

w m. Umianowice gm. Kije"

Ochrona przyrody i 

środowiska

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe,  Działanie 4.5 

Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo

14 470 000,00

1. RPO WŚ: 10 050 330 zł

2. WFOŚiGW: 177 359 zł

3. Budżet województwa: 4 242 311 zł

19.10.2015 -                     

30.09.2021 

Celem głównym projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych Ponidzia oraz ich wykorzystanie na 

rzecz działań edukacyjnych i naukowych poprzez utworzenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. 

Umianowice wraz z objęciem ochroną czynną ok.11 ha powierzchni terenu siedlisk Ponidzia w 

ramach dwóch sieci Natura 2000 i Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego.

Wskaźniki do wykonania w ramach projektu: Liczba wspartych form ochrony przyrody: 3 szt.  Liczba siedlisk/zbiorowisk 

roślinnych objętych projektem; 1 szt. Powierzchnia wspartych form ochrony przyrody: 11 ha. Liczba obiektów 

prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz dostosowanych do potrzeb os. z niepełnosprawnościami: 1 

szt. Liczba osób korzystających z ośrodka edukacji ekologicznej: 8 808 osób/rok. Wzrost zatrudnienia: 5 miejsc pracy.                          
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Departament Inwestycji i 

Rozwoju 

 Dom Polski Wschodniej w Brukseli 

– Belgia

Promocja i współpraca 

zagraniczna

Porozumienie  zawarte w dniu 2 grudnia 

2009 roku pomiędzy województwami: 

lubelskim, podkarpackim, podlaskim, 

świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim

Kwota przyznana 291 883,75 /Kwota 

wykorzystana 285 656,96 
Budżet Województwa Świętokrzyskiego

Umowa na 

funkcjonowanie Domu 

Polski Wschodniej w 

Brukseli podpisywana 

jest corocznie, na 

podstawie porozumienia 

z 2.XII.2009 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 w Brukseli  realizuje swoje plany zgodnie z przyjętym Porozumieniem 

z 2 grudnia 2009 roku podpisanym przez województwa: Lubelskie. Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie i 

Świętokrzyskie oraz Strategią działań zaangażowanych województw. Dom Polski Wschodniej działa na wielu ważnych 

obszarach aktywnie współpracując z licznymi instytucjami europejskimi, partnerami zagranicznymi, izbami handlowymi i 

placówkami dyplomatycznymi. DPW w Brukseli od 2009 roku prowadzi szeroką działalność promującą potencjał 

województw makroregionu Polska Wschodnia w Brukseli. Efektem działań DPW w 2019 roku była organizacja licznych 

inicjatyw, m.in. spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej nt. współczesnych wyzwań dla Polski i Europy oraz 

przyszłości UE, umożliwienie udziału w międzynarodowych targach branżowych świętokrzyskim firmom (Targi Rolnictwa, 

Leśnictwa oraz Agrobiznesu – Foire de Libramont, Salon Turystyczny VAKANZ 2019, Fiets en Wandelbeurs w Gandawie), 

promocję Polski oraz Regionów Polski Wschodniej za granicą poprzez aktywizację ludzi kochających sport i propagowanie 

zdrowego stylu życia podczas imprezy biegowej POLISH RUN w Brukseli, a także szeregu spotkań z przedstawicielami 

instytucji UE, administracji polskiej i zagranicznej. W 2019 roku DPW we współpracy z Oddziałem ds. Promocji 

Gospodarczej Regionu zorganizowało konferencję w Kielcach, której celem była prezentacja założeń i możliwości 

finansowych polityki spójności UE na lata 2021-2027, w tym przyszłości Programu Polska Wschodnia. Spotkanie było także 

okazją do podsumowania 10 lat funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz dotychczasowych doświadczeń – 

korzyści i trudności we wdrażaniu środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej w kontekście Regionalnych 

Programów Operacyjnych.

 DPW bieżąco informuje o inicjatywach regionów zrzeszonych w DPW, pomaga w  poszukiwaniu partnerów projektowych, 

jest źródłem informacji o możliwościach pozyskania grantów, staży, udziału w programach naukowych i społecznych. 



Lp.
Nazwa departamentu lub 

jednostki podległej

Nazwa inicjatywy,  

przedsięwzięcia, konkursu, grantu 

i projektu

Obszar tematyczny, w 

ramach którego 

projekt jest lub był 

realizowany (proszę 

wybrać z listy 

rozwijanej poniżej) 

Nazwa Programu/Oś priorytetowa/ 

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

Innowacji I Transferu 

Technologii Sp.  z o.o.

Enterprise Europe Network- VI etap
Promocja i współpraca 

zagraniczna

COSME-Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and small 

and medium-sized enterprises. Program 

ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 2014-2020 COSME

1 345 193,00 euro całe konsorcjum 

składające się z 9 partnerów, a w tym 

ŚCITT- 201 294,00 euro.

Komisja Europejska -60% budżetu 

(środki wspólnotowe)

Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości-40% budżetu 

(krajowe środki publiczne – Budżet 

Państwa)

EEN VI- 01.01.2019-

31.12.2019

Cel inicjatywy odpowiada programowi tj. podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw na 

jednolitym rynku.

Sieć Enterprise Europe Network to europejska sieć oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, 

które maja im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne oraz być aktywnym na międzynarodowych 

rynkach. Obecnie sieć EEN zrzesza około 600 ośrodków w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce . Ośrodki 

sieci są afiliowane przy organizacjach wspierających rozwój gospodarczych takich jak: izby przemysłowo-handlowe, 

agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości itp. Enterprise Europe Network więcej niż pojedyncze 

ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwość sieci EEN wypływa ze ścisłej 

współpracy ośrodków. Wszystkie biura mogą komunikować się ze sobą co zapewnia szybkie przekazywanie i uzyskiwanie 

dokładnych informacji,  a także mają dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów 

zagranicznych. W ramach projektu wsparcie otrzymują lokalni przedsiębiorcy, przede wszystkim z branż stanowiących 

inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego. Ponadto celem projektu jest także komercjalizacja rozwiązań 

oraz transfer pionowy z nauki do przemysłu, wspieranie innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorstw, IPR oraz B+R. 
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Gabinet Marszałka 

Województwa

Realizacja umowy międzynarodowej 

między Województwem 

Świętokrzyskim a Komitatem 

Komárom-Esztergom na Węgrzech o 

współpracy międzyregionalnej z dnia 

20.09.2008 roku 

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 19 484,89 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 03.2019

Rozwój współpracy w obszarze gospodarki i ochrony środowiska; wymiana doświadczeń i 

najlepszych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego (w tym transfer wiedzy i innowacji) w 

szczególności w kontekście członkostwa Polski i Węgier w UE; rozwój współpracy w zakresie 

wspierania kontaktów społecznych, kultury, sportu i turystyki.     

Uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kielcach z udziałem prezydentów Polski i Węgier. Dzień 

Przyjaźni Polsko-Węgierskiej ustanowiony przez aklamację przez parlament polski i węgierski w 2007 roku jest 

obchodzony corocznie, na przemian w wybranym mieście Polski i Węgier. W 2019 roku wydarzenie to zrealizowane zostało 

w Kielcach. Na zaproszenie władz Województwa Świętokrzyskiego do regionu przybyli przedstawiciele partnerskiego 

Komitatu  Komárom-Esztergom. Wzięli oni udział w programie obchodów, odwiedzili klasztor na Świętym Krzyżu, a także 

spotkali się z władzami regionalnymi, celem omówienia planów dalszej współpracy.    
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Gabinet Marszałka 

Województwa

Realizacja umowy międzynarodowej 

między Województwem 

Świętokrzyskim a Obwodem 

Winnickim na Ukrainie o 

współpracy międzyregionalnej z dnia 

23.06.1999 roku

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 47 305,59 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 05 - 12.2019

Zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny regionu oraz kształtowanie 

pozytywnego wizerunku województwa za granicą.

Realizacja i udział w następujących wydarzeniach/inicjatywach: Dzień Europy w Winnicy; pobyt dzieci i młodzieży z 

ukraińskiego obwodu winnickiego, których rodziny ucierpiały w konflikcie zbrojnym na wschodzie Ukrainy w woj. 

świętokrzyskim oraz zakup i przekazanie odzieży i artykułów sportowych dla tej grupy; Dzień Niepodległości Ukrainy w 

Winnicy; Dzień Niepodległości Ukrainy w woj. świętokrzyskim; Dzień Niepodległości RP w woj. świętokrzyskim

397
Gabinet Marszałka 

Województwa

Realizacja wsparcia i współpracy z 

Polonią 

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 34 424,42 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 07 - 12.2019

Współpraca i wsparcie Polaków i środowisk polonijnych poza granicami kraju w zakresie promocji 

polskiej kultury, tradycji i języka.

Realizacja i udział w następujących wydarzeniach/inicjatywach: pobyt wypoczynkowo-edukacyjny dla dzieci i młodzieży 

polskiej z Białorusi i Ukrainy; zakup i przekazanie darów dla organizacji polonijnych w obwodzie winnickim; udział w 

Festiwalu Kultury Polskiej w Winnicy.

398
Gabinet Marszałka 

Województwa

Realizacja współpracy z Krajem 

Związkowym Styrii / Austria

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 21 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 10 - 12.2019

Nawiązanie kontaktów z władzami styryjskich organizacji turystycznych celem realizacji wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i wsparcia wymiany doświadczeń oraz kojarzenia 

partnerów biznesowych.

Pierwsza misja wyjazdowa w Graz - Styria w październiku 2019 roku zaowocowała udziałem Kraju Związkowego Styrii w 

XI  Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE 2019. Podjęto 

ustalenia dotyczące wspólnych projektów edukacyjnych oraz organizacji misji gospodarczych dla austriackich firm w 

województwie świętokrzyskim.

399
Gabinet Marszałka 

Województwa

Współorganizacja wizyty szefów 

misji dyplomatycznych w Polsce w 

Województwie Świętokrzyskim 

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 50 807,12 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 10.2019

Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu świętokrzyskiego na arenie międzynarodowej 

poprzez zaprezentowanie dorobku kulturowego i turystycznego ziemi świętokrzyskiej.

W dniach 18-20.10.2019 roku w  regionie gościła 42-osobowa grupa ambasadorów wraz z rodzinami. Reprezentowali oni 

misje dyplomatyczne Afganistanu, Albanii, Australii, Bangladeszu, Białorusi, Chorwacji, Czarnogóry, Holandii, Indii, 

Indonezji, Irlandii, Izraela, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Korei, Mołdawii, Nigerii, Nowej Zelandii, Serbii, 

Szwajcarii, Tajlandii, Węgier i Wietnamu. Goście zwiedzili największe atrakcje regionu prezentujące jego dorobek 

kulturowy i turystyczny. Wydarzenie współorganizowane było ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Miastem Kielce 

oraz lokalnymi samorządami. 

400
Gabinet Marszałka 

Województwa
Koncert Patriotyczny

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 30 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 24.05.2019 Krzewienie patriotyzmu narodowego.

Koncert patriotyczny z udziałem największych gwiazd polskiej sceny  muzycznej ku pamięci niezłomnych kobiet 

walczących o polską wolność.

401
Gabinet Marszałka 

Województwa

Festiwal Magiczne Zakończenie 

Wakacji

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 450 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01-30.08.2019 Promocja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Magiczne Zakończenie Wakacji 2019. 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 2019 roku 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.

402
Gabinet Marszałka 

Województwa

Promocja Woj. Świętokrzyskiego 

podczas Forum Ekonomicznego

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 25 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01.28.09.2019 Promocja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Podczas forum prezentowany był herb Woj. Świętokrzyskiego oraz atrakcje turystyczne regionu. 

403
Gabinet Marszałka 

Województwa

Współorganizacja z Echem Dnia w 

akacji Mistrzowie Argo

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 23 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01-20.11.2019 Promocja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Podczas forum prezentowany był herb Woj. Świętokrzyskiego oraz atrakcje turystyczne regionu. 

404
Gabinet Marszałka 

Województwa

Współorganizacja koncertu Hey Orle 

Biały połączone z akcją rozdawania 

flagi białoczerwonej

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 15 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01-15.11.2019 Krzewienie patriotyzmu narodowego. Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Filharmonii Świętokrzyskiej.
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405
Gabinet Marszałka 

Województwa
Marszałkowskie Mikołajki

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 20 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01-15.12.2019 Promocja Woj. Świętokrzyskiego wśród najmłodszych. 

Wydarzenie skierowane do dzieci, które odbyło się w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, podczas imprezy w formie 

zabawy prezentowane były atrakcje turystyczne regionu.

406
Gabinet Marszałka 

Województwa

Zakup gadżetów promocyjnych, 

folderów, wydawnictw, albumów

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 160 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01.10.2019 - 31.12.2019 Promocja Województwa Świętokrzyskiego. Zakupione materiały posłużą do promocji Województwa Świętokrzyskiego.

407
Gabinet Marszałka 

Województwa

Ogólnopolski Festiwal Sportów 

Plażowych

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 30 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 01-31.08.2019 Promocja Województwa Świętokrzyskiego poprzez sport.

Ogólnopolskie zawody w piłkę ręczną oraz piłkę nożną na kieleckim rynku. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset 

zawodników z całej Polski.

408
Gabinet Marszałka 

Województwa

Współorganizacja memoriału 

Spadochronowego Masłów 2019 rok

Promocja i współpraca 

zagraniczna
Nie dotyczy 10 000,00 Budżet Województwa Świętokrzyskiego 10-31.06.2019 Promocja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

23 czerwca w Masłowie odbył się I Kawaleryjski Memoriał Spadochronowy imienia Generała Tadeusza Buka. Było to 

wydarzenie o charakterze wychowawczym i patriotycznym, a jego głównym przesłaniem było uczczenie pamięci tragicznie 

zmarłego Generała. Memoriał został przeprowadzony w ramach organizowanej od lat Biesiady Masłowskiej na terenie 

lotniska Aeroklubu Kieleckiego. W programie znalazły się min. pokazy konne Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii WP 

i Kawalerii Ochotniczej, dynamiczne pokazy wyszkolenia bojowego żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej oraz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, pokaz statyczny czołgu Leopard 2A4 z 10. Brygady Kawalerii 

Pancernej ze Świętoszowa, a także pokazy skoków spadochronowych. W trakcie trwania pikniku prezentowane były 

największe atrakcje woj. świętokrzyskiego. 

409

Gabinet Marszałka 

Województwa i 

Deapartament Rozwoju  

Obszarów Wiejskich i 

Środowiska (od 2020 roku 

Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich)

Realizacja umowy międzynarodowej 

między Województwem 

Świętokrzyskim a Regionem 

Centralnej Finlandii z dn. 

10.12.2008 r. W ramach tej umowy 

wspólny projekt #R043 RDI2CluB z 

partnerami z Finlandii, Norwegii, 

Łotwy i Estonii.  Projekt #R043 

RDI2CluB „Rural RDI milieus in 

transition towards smart Bioeconomy 

Clusters and Innovation 

Ecosystems”, pol.: „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 

2014-2020, współfinasowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Projekt #R043 

RDI2CluB uzyskał tytuł projektu 

flagowego w obszarze Polityki 

Biogospodarki w ramach Strategii 

Unii Europejskiej dla Regionu 

Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

Promocja i współpraca 

zagraniczna; gospodarka 

i innowacje; ochrona 

przyrody i środowiska. 

Program Interreg Region Morza 

Bałtyckiego 2014-2020; 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 EFRR, 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 2014-2020. Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego 

korzysta ze środków EFRR - 85% 

kosztów kwalifikowanych, resztę 

stanowi wkład własny finansowy 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 jest realizowany 

od 10.2017 roku do 

09.2020 roku - raport 

końcowy z realizacji 

projektu ma zostać 

złożony do końca 

12.2020 roku. 

Partnerami projektu po stronie polskiej są Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne RCNT 

oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego ProCivis. Celem projektu jest wsparcie obszarów 

wiejskich z uczestniczących w nim regionów w pełnym wykorzystaniu potencjału biogospodarki, a w 

szczególności rozwoju bio-przedsiębiorczości. Temu celowi mają posłużyć wypracowane w ramach 

projektu regionalne profile biogospodarki regionów partnerskich oraz regionalne i transnarodowe 

plany działań rozwijających najbardziej perspektywiczne sektory biogospodarki. W ramach 

międzynarodowego pilotażu  powstaje model rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości i cyfrowa 

platforma Biobord.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 są: profil regionalnej biogospodarki Województwa Świętokrzyskiego: "W kierunku bioklastra w 

Województwie Świętokrzyskim"; Regionalne profile biogospodarki. Raport z procesu opracowania i głównych wyników 

regionalnych profili biogospodarki dla regionów partnerskich RDI2CluB; Plan działań Województwa Świętokrzyskiego na 

rzecz rozwoju innowacyjnego ekosystemu biogospodarki; Wspólny plan działań partnerstwa projektu RDI2CluB na rzecz 

rozwoju biogospodarki opartej na wiedzy i regionalnych ekosystemów innowacji; Operacyjny model zarządzania 

innowacjami i platforma internetowa Biobord.eu - wirtualny hub; Pilotaż lokalny, który realizowany jest na terenie Gmin 

Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Jego celem jest zmiana podejścia lokalnych społeczności małych miast/obszarów wiejskich 

wobec zanieczyszczeń powietrza (niskiej emisji wytwarzanej przez domy mieszkalne opalane paliwami kopalnymi). W 

ramach pilotażu prowadzone są badania jakości powietrza przy użyciu drona, jako uzupełnienie danych zbieranych przez 

certyfikowane stacjonarne stacje badawcze. Pilotaż lokalny połączony jest z kampanią edukacyjno-informacyjną nt. 

sposobów minimalizacji poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  

* Wartość inicjatyw/przedsięwzięć/konkursów/grantów/projektów podana jest na podstawie danych przekazanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Kwoty przedstawiają całkowitą wartość realizowanego zadania, faktyczne wykonanie w poprzednim roku bądź zaplanowane do wydatkowania środki w poprzednim roku. 

Szczegółowe wartości kwot wydatkowania dostępne są w depratmentach odpowiedzialnych za realizację danych inicjatyw.


