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Fundusze Europejskie dla
organizacji pozarządowych w Polsce
Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce to projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na
działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.
Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Działania skierowane są do
członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie
aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 20142020. Nasze działania zostaną zrealizowane we współpracy z Punktami Informacyjnymi o Funduszach Europejskich z poszczególnych województw.
W ramach całego projektu przygotujemy:
a. 32 seminaria informacyjne,
b. 112 warsztatów stacjonarnych,
c. 24 webinaria,
d. szkolenia e-learningowe, obejmujące 32 godziny nauki.
e. doradztwo indywidualne
f. fora dyskusyjne/wymiany doświadczeń
g. newsletter edukacyjny
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Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy pierwszy etap projektu.
Zaufało nam już 650 organizacji pozarządowych!

Uruchomiliśmy platformę edukacyjną,

Zrealizowaliśmy już 6 webinariów, które można odsłuchać,

Przygotowaliśmy materiały merytoryczne,

Zorganizowaliśmy ponad 25 stacjonarnych
wydarzeń edukacyjnych w całej Polsce.
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Mamy już plan szkoleń na najbliższy kwartał. Dotrzemy do każdego regionu.
Będziemy nie tylko w miastach wojewódzkich, ale i w mniejszych, powiatowych.
W odpowiedzi na Wasze potrzeby zaplanowaliśmy szkolenia również w weekendy.
W następnych tygodniach startujemy z kursami e-learningowymi, kolejnymi
webinariami, oraz z wydarzeniami stacjonarnymi w całej Polsce.

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ I ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNE
DZIAŁANIA
•

AKTUALNOŚCI PROJEKTU – Warto być na bieżąco!

•

HARMONOGRAM KOLEJNYCH DZIAŁAŃ – Nie przegap wydarzenia w
Twoim mieście!

•

GALERIA PROJEKTU - Zobacz co już zrobiliśmy!

•

KADRA TRENERSKA - Czekają na Was doświadczeni trenerzy - eksperci
oceniający wnioski, osoby piszące wnioski, praktycy, długoletni pracownicy NGO!

•

MATERIAŁY PROMOCYJNE – Żebyście wiedzieli czego szukać!

•

PREZENTACJE PROJEKTOWE – To cenne źródło najnowszych informacji!

•

ZREALIZOWANE WEBINARIA DO ODSŁUCHANIA – dostępne 24/h na
dobę!

•

HARMONOGRAMY KONKURSÓW DLA NGO – śledź stronę Ministerstwa
Rozwoju publikującego aktualne nabory wniosków!

•

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE – Nie
wiesz czegoś? Zadzwoń, zapytaj!
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Więcej danych znajdziecie Państwo na naszej platformie edukacyjnej: www.ckngo.pl,
bądź w biurze projektu:
ul. Kępna 17A/2, 03-730 WARSZAWA
TEL. +48 22 629 17 24
biuro@ckngo.pl
rekrutacja@ckngo.pl
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