
 

 
 

 

 

  

Olsztyn 24-25.2016, program działań informacyjno-szkoleniowych w ramach projektu 
"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce".  

 

Dzień I – 24 listopada 2016 10.00-16.30  

Warsztat nr I  
Projekty edukacyjne 

Warsztat nr II  
Tworzenie projektów partnerskich 

Warsztat nr III 
Wsparcie dla grup 
defaworyzowanych 

09.30 - 10.00 Rejestracja 

10.00 – 12.30 - I sesja warsztatowa  

 Możliwości sfinansowania 
przedsięwzięć  dot. działań 
edukacyjnych 

 Omówienie założeń 
najbliższego konkursu 
dotyczącego  obszaru edukacji, 
praca z dokumentacją 
konkursową 

 Studium przypadku projektu z 
obszaru edukacji - 
identyfikacja problemu/ celu, 
analiza - narzędzia  

 Budowanie partnerstwa  
– czego powinniśmy oczekiwać 

od partnera projektu? 

 Korzyści płynące z tworzenia 
partnerstw – wartość dodana 
współpracy partnerskiej  

 Pomysł na projekt partnerski  
Podział zadań i obowiązków 

pomiędzy partnerami 

 Możliwości finansowania 
przedsięwzięć dla 
poszczególnych grup 
defaworyzowanych 
 Omówienie założeń 
najbliższego konkursu 
dotyczącego  wsparcia dla grup 
defawozryzowanych, praca z 
dokumentacją konkursową 

 Standardowe i innowacyjne 
działania skierowane do grup 
defawozryzowanych  

 Studium przypadku projektu 
dla grup defaworyzowanych 
 

12.30-13.00   przerwa na lunch 

13.00 – 16.30 - II i III sesja warsztatowa (w trakcie przerwa kawowa) 

 Opracowanie założeń do 
przykładowego, uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu edukacyjnego (cel, 
grupa docelowa, wskaźniki, 
zadania, budżet projektowy) 

 Prezentacja i analiza założeń 
projektowych , przygotowanych 
przez uczestników  podczas 
pracy w grupach 

 Omówienie zasad wypełniania 
wniosku o dofinansowanie w 
generatorze wniosków 

 Podsumowanie warsztatu  

 Kwestie finansowe w 
projektach partnerskich , 
podział budżetu, obroty 
finansowe partnerów 

 Rozliczanie projektów 
partnerskich  

 Budowa zespołu  
– zatrudnianie personelu 

 Zarządzanie partnerstwem,  
w tym ponadnarodowym  
 Sposoby komunikacji  

 Rodzaje problemów oraz 
sposoby ich rozwiązania  

 Podsumowanie warsztatu  
 

 Opracowanie założeń do 
przykładowego, uproszczonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu (cel, grupa docelowa, 
wskaźniki, zadania, budżet 
projektowy) 

 Prezentacja i analiza założeń 
projektowych , przygotowanych 
przez uczestników podczas 
pracy w grupach 

 Omówienie zasad wypełniania 
wniosku o dofinansowanie w 
generatorze wniosków 

 Podsumowanie warsztatu  



 

 
 

 

Dzień II  - 25 listopada 2016, godz.  9.00-16.00 

8.30- 9.00 Rejestracja 

9.00 - 12.30 
 
 

 Przywitanie, prezentacja projektu 

 Co nowego w funduszach czyli ...kluczowe informacje na temat 

funkcjonowania aktualnej perspektywy oraz programów operacyjnych  2014 -

2020, wymogi konkursowe, aktualności 

  Gdzie i jak szukać  aby znaleźć czyli...dostępne źródła informacji   w tym  

prezentacja Punktu Informacyjnego FE 

 Razem czy osobno czyli ...o projektach partnerskich ( czym jest partnerstwo, 

wymogi formalne i  korzyści, przykłady dobrych praktyk realizowanych 

projektów partnerskich)   

12.30 - 13.00   przerwa obiadowa 
 

13.00 - 15.45  
w trakcie przerwa 
kawowa 

 Co możemy zrobić czyli ...przegląd programów operacyjnych pod kątem 

możliwości dla organizacji pozarządowych; rodzaje i typy przedsięwzięć, jakie  

mogą realizować NGO w ramach programów operacyjnych w perspektywie 

2014-2020 (analiza programów krajowych i regionalnych, prezentacja SZOOP, 

harmonogram)  

 Na co i za ile czyli ...jakie wydatki i na jakich zasadach mogą zostać rozliczone w 

realizowanych projektach 

 

15.45-16.00  Zakończenie szkolenia – podsumowanie 

 
Istnieje możliwość skorzystania z doradztwa, lub umówienia się na doradztwo w innym terminie. 

 

TRENERKI 

Paulina Wolfram - certyfikowana trenerka  i  działaczka III sektora  (ponad 10 letnie doświadczenie w kierowaniu 

projektów współfinansowanych zUE).Wieloletnia trenerka i  doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, 

certyfikowana w zakresie horyzontalnej polityki równości w projektach UE; trenerka MR w projekcie szkoleniowo -

informacyjnym dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 2014-2020. 

Alina Szklaruk - od 20 lat realizuje projekty (m.in. PIW Equal, PO KL), od 13 lat prowadzi warsztaty i  szkolenia, 6 lat 

była trenerką i  doradczynią w Regionalnym Ośrodku EFS w Warszawie. W latach 2012-2014 członkini Mazowieckiej 

Regionalnej Sieci Tematycznej, której zadaniem była ocena s trategii  oraz produktów opracowanych w projektach 

innowacyjnych PO KL. Od 2013 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych przy Ministerstwie 

Rozwoju. 

 

    


