
 

 
 

Program działań informacyjno-szkoleniowych w ramach projektu 
"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce". 

 
17-18.2016, Urząd Marszałkowski woj. opolskiego, ul. Piotrowska 14, OPOLE 

 
 

Dzień I  - 17 listopada 2016, godz.  10.00-16.30 

sala im. Orła Białego (parter) 

9.30- 10.00 Rejestracja 

10.00 - 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 - 16.15  
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 
 

16.15-16.30  Zakończenie szkolenia – podsumowanie 

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

 

  



 

 
 

 

 

Dzień II – 18 listopada 2016 09.00 – 16.00 

Warsztat nr I  
Projekty edukacyjne 

Sala nr 3 (parter) 
 

Warsztat nr II  
Projekty dla grup defaworyzowanych  

Sala nr 5 (parter) 

08.30 - 09.00 Rejestracja 

09.00 – 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  

 

 

 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 – 16.00 - 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 

 Zakończenie warsztatu, podsumowanie 

 

 Opracowanie założeń do przykładowego, 
uproszczonego wniosku o dofinansowanie 
projektu skierowanego do grup 
defawozryzowanych (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 

 Zakończenie warsztatu i 
podsumowanie 

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


