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Szanowni Państwo,
20 października 2017 r. zakończyliśmy projekt Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych
w Polsce.
Była to inicjatywa zrealizowana przez Towarzystwo Amicus w odpowiedzi na „konkursu dotacji na
działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” zorganizowany przez Ministerstwa Rozwoju.
Zaproponowane przez nas działania skierowane zostały do członków, pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych. Naszym celem było podwyższenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie aplikowania o dodatkowe środki w obecnej perspektywie finansowej UE całego sektora NGO’s.
Projekt realizowany był na terenie całej Polski od sierpnia 2016 r.
Przez okres trwania projektu:
• zrealizowaliśmy 128 spotkań warsztatowych, w których udział wzięło ponad dwa tysiące osób;
• w ramach 32 spotkań seminaryjnych przeszkoliliśmy ponad tysiąc osób;
• w czasie dodatkowego doradztwa nasi trenerzy odbyli 480 indywidualnych spotkań, wspierając
pojedyncze podmioty w staraniach o dodatkowe fundusze na działalność;
• nasi eksperci przygotowali 24 webinaria, w których udział wzięło oraz obejrzało w późniejszym
terminie na ogólnodostępnym kanale YouTube ponad 2 000 osób - ta liczba ciągnie rośnie;
• przygotowaliśmy 5 edycji czterech kursów e-learningowych, dostępnych nadal dla zarejestrowanych uczestników;
• przeprowadziliśmy 12 informacyjnych kampanii sms -owych;
• zredagowaliśmy 12 newsletterów informacyjnych, 20 artykułów informacyjnych, utworzyliśmy
forum wymiany informacji pomiędzy uczestnikami.
Cała wiedza, która została zebrana przez ten okres, jest dostępna na naszej platformie edukacyjnej
www.ckngo.pl. Będziemy ją utrzymywać i nadal udostępniać wszystkie wypracowane przez nas i naszych ekspertów materiały szkoleniowe.
Zapraszamy wszystkie podmioty sektora pozarządowego do dalszej współpracy.
Piotr Sobolewski
Koordynator Projektu
Prezes Zarządu Towarzystwa Amicus
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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 publikująca aktualne nabory
wniosków!
PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE
• Nie wiesz czegoś? Zadzwoń, zapytaj!
Więcej danych znajdziecie Państwo na naszej platformie edukacyjnej:
www.ckngo.pl,
bądź w biurze projektu:
ul. Brukowa 28/9, 15-889 BIAŁYSTOK
TEL. +48 (85) 653 77 53
biuro@ckngo.pl
rekrutacja@ckngo.pl
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