
 

 
 

 

 

  

 

 
ZAPROSZENIE 

 
 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Świętokrzyski Instytut Ekorozwoju serdecznie 
zapraszają na warsztat pt. 

 
 „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych  

na lata 2014-2020 – województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

który odbędzie się w dniach 25-26 września w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych                    
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – ul. Jagiellońska 109 A, sala 527 (V piętro). 

 
Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
 
Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja 
społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu 
Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu 
funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym 
procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym. 
 
Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Kielc transport 
publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem). 
Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który 
zostanie przekazany podczas warsztatu. 
 
W załączniku znajduje się agenda warsztatu. 

 
Jak dojechać: z przystanków nieopodal PKS/PKP do WSEPINS można dojechać liniami nr 13 (kursują co 20 
minut) – kierunek Ołowiana, 39 (co godzinę) – kierunek Dobromyśl/Janowska. Wysiąść należy na 4 
przystanku:  Jagiellońska/Karczówkowska. 
 
Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia: 21 września b.r. 
Kontakt do organizatorów: 
Dawid Dziuba – e-mail: d.dziuba@ekoinstytut.com, tel: 663 67 98 77 
 
Zapraszamy!  
 

Joanna Furmaga 
Prezes zarządu 

Polska Zielona Sieć 

 

Rafał Pawelec 
Prezes Zarządu 

Fundacja Świętokrzyski Instytut Ekorozwoju 

mailto:e-mail:%20d.dziuba@ekoinstytut.com


 

 
 

 

 

  

 

 
  
 

AGENDA WARSZTATU 
 
I DZIEŃ – 25.09.2013 

12.00 – 13.30  Powitanie uczestników, przedstawienie projektu  

 Wprowadzenie do kontekstu europejskiego i krajowego 
procesu programowania funduszy UE 

 Fundusze UE w województwie świętokrzyskim – perspektywa 
2014-2020 oraz miejsce konsultacji społecznych w procesie 
programowania funduszy – przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego  

13.30 – 14.30 Obiad 

14.30 – 16.00 Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego 2007-2013 
a zrównoważony rozwój – prezentacja analizy Polskiej Zielonej Sieci 
oraz debata 

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa 

16.15 – 17.45 Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego  
a dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dot. transportu, energetyki oraz bioróżnorodności – sesja 
warsztatowa  

17.45 – 18.00 Przerwa kawowa 

18.00 – 19.00 Cd. sesji warsztatowej, podsumowanie I dnia 

 
II DZIEŃ – 26.09.2013 

10.00 – 11.30 Regionalny Program operacyjny a system funduszy ochrony 
środowiska – w szczególności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz debata 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 – 13.15 Organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy z Regionalnych 
Programów Operacyjnych – doświadczenia i wnioski na przyszłość –
sesja warsztatowa 

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa 

13.30 – 15.00  Rola organizacji pozarządowych w programowaniu funduszy 
UE – narzędzia i techniki udziału społecznego  - sesja 
warsztatowa 

 Podsumowanie warsztatu 

15.00 obiad 

 
 
 


