
 

JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT? 

  WARSZTAT GRUPOWY I INDYWIDUALNY 

 

CZERWIEC 2016 

CEL WARSZTATU  TO MAKSYMALIZACJA SZANS, BY 

TWÓJ PROJEKT WYGRAŁ 

Czego się nauczysz: 

 jak przygotować wniosek, by otrzymał wysoką ocenę  

 jak dostosować planowane projekty do wymogów wybranych źródeł finansowania 

 jak dostosować projekt do wymagań osób oceniających 

Uczestnik będzie potrafił: 

 uwzględniać wymagania Programu i zasad oceny  

 przygotować projekt dostosowując go do oczekiwań konkursowych  

 dostosować projekt do oczekiwań osób oceniających 

Uczestnik dowie się: 

 jak może lepiej przygotować się do konkursu 

 jakie błędy popełnił w swoim wniosku 

 jak dobrać źródła finansowania do swojego pomysłu 

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne: 

Warsztaty grupowe: 

1. Projekty kulturalne i ich specyfika 

2. Od pomysłu do projektu w kulturze 

3. Różne punkty widzenia realizatora, partnera, oceniającego, ewaluatora 

4. Programy publiczne – specyfika podejścia i oczekiwań 

5. Przykłady najwyżej ocenionych projektów  

Warsztaty indywidualne: 

6. Jak przygotować projekt, by został wysoko oceniony – praca nad wnioskiem 

uczestnika szkolenia 

7. Jak poprawić projekt, jeśli nie zdobył dofinansowania - praca nad wnioskiem 

uczestnika szkolenia 

 



 

 

Trenerzy:  

Doświadczone osoby w przygotowaniu i realizacji  projektów m.in z obszaru kultury. 

Warsztaty prowadzone będą przez osoby dokonujące oceny wniosków w programach 

publicznych m.in. Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Programie Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich, Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji 

korporacyjnych. Posiadają bogate doświadczenie zarówno w pisaniu jak i w realizacji 

projektów dla instytucji kultury, pomocy i integracji społecznej. Posiadają doświadczenie                      

z oceny wniosków w  programach współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, środków samorządów, środków PFRON. Eksperci oceniający wnioski                                

o stypendia MKiDN.  Zrealizowali ok. 2000 h szkoleń dla instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych i firm. 

Tematyka szkoleń m.in.: 

- zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych z elementami prawa 

zamówień publicznych, 

- ekonomia społeczna, 

- w zakresie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanie                           

i realizacja projektów, tworzenie dokumentów strategicznych (strategii gminnych), 

- rachunkowość budżetowa z rozliczaniem projektów unijnych. 

 

Rekrutacja: do 31 maja 2016r. 

Terminy warsztatu: 13-14 czerwca, 22-23 czerwca 

Miejsce warsztatu: Warszawa 

Liczba uczestników: 12 -15 osoby 

REKRUTACJA 

FORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w załączeniu) prosimy o nadsyłanie w terminie 

do 31 maja 2016r. (włącznie). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 3 czerwca  2016 r. 

Koszt:   

 700,00 PLN + 23% VAT (brutto: ..... zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów 

szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym. 

 580.00 PLN + 23% VAT (brutto: ...... zł) - cena szkolenia dla osób, które nie 

korzystają z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym. Cena obejmuje koszt: 

szkolenia, materiałów szkoleniowych i wyżywienia. 

 

 

 

 

 



 

Wpłaty:  

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do 

udziału w szkoleniu wraz  z podaniem numeru konta. Termin dokonania wpłaty:  

10 czerwca 2016 r. 

 

Odbiorca:  

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,  

ul. Paca 40,  

04-386 Warszawa 

 

Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Dobry projekt na kulturę" 

W cenę szkolenia wliczone są: 

 udział w zajęciach, 

 wyżywienie, 

 materiały szkoleniowe, 

 zaświadczenie o udziale w szkoleniu, 

 opcjonalnie nocleg (pokoje dwuosobowe) 

 

 


