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Krótko o forum podsumowującym P

W dniu 27 października br. zostało 

zorganizowane forum podsumo

wujące Projekt, w ramach którego 

wydawany był niniejszy biuletyn.  

W trakcie forum uczestnikom 

zostały wręczone zaświadczenia 

o ukończeniu szkoleń oraz 

przedstawione zostały informacje 

związane z projektem i 

funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. 
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Krótko o forum podsumowującym Projekt „Wiedząc więcej – 

W dniu 27 października br. zostało 

zorganizowane forum podsumo-

, w ramach którego 

 

uczestnikom 

zaświadczenia 

ukończeniu szkoleń oraz  

przedstawione zostały informacje 

em i 

organizacji 

 

 

Dyplomy uczestnikom

Prezes Lokalnej 

„Vistula - Terra Culmensis

Przez Tradycję

Piernickiego i Starost

Zdzisława Gamański
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 można więcej” 

om szkoleń wręczali 

 Grupy Działania 

Terra Culmensis – Rozwój 

Przez Tradycję” Sławomira 

Starostę Chełmińskiego 

Gamańskiego. 
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Możliwe źródła dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych 

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 
 

 

Fundusz Wyszehradzki został utworzony 9 czerwca 2000 r. przez 

Rządy Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczpospolitej 

Polskiej i Republiki Słowackiej). 

Celem Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund) jest  

jest promocja współpracy regionalnej pomiędzy krajami GW poprzez  

finansowanie różnego rodzaju inicjatyw. Fundusz przyznaje dotacje na projekty kulturowe, 

naukowe i edukacyjne przyczyniające się do rozwoju współpracy regionalnej między Polską, 

Węgrami, Czechami i Słowacją.  

Projekty mogą zgłaszać osoby prawne lub osoby fizyczne (rezydenci) każdego z państw 

członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry). 

O dofinansowanie badań naukowych ze środków Funduszu mogą starać się m.in uniwersytety, 

uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki 

samorządowe. 

Fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin:  

• współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)  

• współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)  

• edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)  

• wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)  

• współpraca transgraniczna (np. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 

50 km od granicy)  

• promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).  

Wpółfinansowane będą projekty, które:  

• przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

• wspierają współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólnej reprezentacji w 

państwach trzecich. 
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Starostwo Powiatowe w Chełmnie 
Zespół Zarządzania Projektami 

ul. Harcerska 1 
86-200 Chełmno 

pok. nr 20 

Osoby redagujące: 

Anna Wojnowska, 

Grzegorz Piątkowski 

Dane kontaktowe: 

zzp@powiat-chelmno.pl, 

056 677 24 45 

509 687 875 

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do przygotowywania się do  

konkursu w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  

na obszarach wiejskich  

w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 

Ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski jest zaplanowane na IV  kwartał 2009 r.  

W ramach tego konkursu będzie można składać wnioski o dofinansowanie następujących 

typów projektów: 

� polegających na tworzeniu i wspieraniu działalności inicjatyw ukierunkowanych na 

pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz 

rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia 

mieszkańców obszarów wiejskich; 

� przyczyniających się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców 

obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach; 

� polegających na działaniach informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych, doradczych 

podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści 

płynących z kształcenia i szkolenia. 

 

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 

Planowana kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. 

Dofinansowanie wynosi 100% i wkład własny nie jest wymagany. 

 

Informujemy, iż dokumentem pomocniczym przy sporządzaniu wniosków, oprócz instrukcji 

wypełniania wniosków jest Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania 

dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który można pobrać ze strony: 

http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/ 

 


