
ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu grodziskiego 
oraz pracowników administracji samorządowej szczebla gminy i powiatu 

na bezpłatne szkolenie pt. 

FINASOWANIE DZIAŁAŃ ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia 2010 r. (sobota) w sali szkoleniowej PSS Społem w Grodzisku 
Mazowieckim,  przy ul.  11-go Listopada 33 (I  piętro).   Przyjęte  przez  trenera  metody pracy to 
wykład dyskusja oraz case-study. Szkolenie obejmuje 8 godzin wykładowych. W trakcie szkolenia 
przewidziane przerwy kawowe oraz lunch.

Program szkolenia:

Godzina Zakres wiedzy

10:00 – 14:00
I. Powitanie i omówienie celów i harmonogramu szkolenia oraz zasad pracy 

podczas szkolenia.
II. Podstawowe informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Dlaczego Unia daje nam pieniądze? - czyli na co można przeznaczyć środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Kto może dostać dofinansowanie?
3. Od czego zacząć? - czyli jak rozszyfrować nowomowę urzędniczą.

III. Program Kapitał Ludzki – możliwości dla organizacji pozarządowych, 
samorządu i prywatnych osób.

1. Niezbędne dokumenty.
2. Przegląd działań.
3. Co można sfinansować?
4. Jak wybierane są projekty do dofinansowania.
5. Przegląd i omówienie konkursów na rok 2010 dostępnych dla instytucji 

z powiatu grodziskiego.
6. Ocena potencjału instytucji – czy dam radę napisać i zrealizować projekt.

IV. Podsumowanie części I – pytania i odpowiedzi.
14:00 – 14:30 Przerwa na lunch

14:30 – 17:00
I. Jak przygotować dobry projekt?

II.
1. Czym jest projekt a czym wniosek o dofinansowanie?
2. Jak przygotować projekt?
3. Jak wpisać projekt do wniosku o dofinansowanie  aby spełniał wszystkie 

kryteria?
4. Dobre praktyki i użyteczne „sztuczki” w pisaniu wniosków.
5. Ćwiczenia z pisania i oceniania wniosków.

II. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.
* przerwy kawowe w trakcie obydwu sesji szkoleniowych
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Szkolenie  poprowadzi  Pan Jacek  Ostrowski z Fundacji  Fundusz  Współpracy,  dyrektor  Biura 
Koordynacji  Kształcenia  Kadr  –  Krajowej  Instytucji  Wspomagającej,  trener  i  wykładowca 
w  obszarze  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  szczególności  w  zakresie  zarządzania 
projektami oraz procedur wdrażania EFS. Bezpośrednio uczestniczył w programowaniu zarówno 
perspektywy  finansowej  2004-2006,  jak  i  2007-2013,  w  szczególności  współautor  wniosku  o 
dofinansowanie dla PO KL, Planu Komunikacji PO KL, odpowiedzialny za system instytucjonalny 
programu. 

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (22) 379 67 87, (0) 660 861 277 
lub mailowo karbowska@europaimy.org

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 16 marca 2010 r. 

ZAPRASZAMY

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Razem łatwiej – koalicja organizacji  pozarządowych 
Powiatu  grodziskiego”  i  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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