Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu
monitoringowego lub rzeczniczego – praktyczne wskazówki
Szkolenie dla wnioskodawców składających wnioski o dotacje w II konkursie sektorowym
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Termin

1 marca 2021, godz. 10.00-16.30

Miejsce

Szkolenie online

Organizator

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

PODCZAS SZKOLENIA:
•

dowiesz się, jakie projekty mogą uzyskać wsparcie: co to znaczy „projekt sektorowy”, jakie
elementy musi zawierać projekt monitoringowy, jakie – projekt rzeczniczy.

•

poznasz kryteria i zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków,

•

uzyskasz wskazówki, co pisać, czego nie pisać w poszczególnych częściach wniosków,

•

zaznajomisz się z wymogami dotyczącymi promocji projektu,

•

zobaczysz, jak prezentować koszty projektu w budżecie wniosku.

WAŻNE INFORMACJE
•

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać poprzez formularz rejestracyjny.

•

Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treści
odpowiednich zgód znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

•

Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy więc o przemyślane zgłaszanie uczestnictwa. O
przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłaszania się.

•

Obszerne fragmenty szkolenia będą udostępnione w formie nagrania na stronie Programu.

KONTAKT
tel. 507 200 210
e-mail: aktywniobywatele@faoo.pl

PROGRAM SZKOLENIA
10.00-11.00

PROJEKTY, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE
• Specyfika projektów sektorowych - wskazanie czym jest, a czym nie
jest projekt sektorowy
• Co to jest sektorowy projekt monitoringowy? Co to jest sektorowy
projekt rzeczniczy?

11.00-11.30

WARUNKI FORMALNE I SPOSÓB ICH WERYFIKACJI
• Warunki formalne oceny wnioskodawców, wniosków i partnerstw
oraz sposób ich weryfikacji. Konsekwencje błędów i braków

11.30-11.45

PRZERWA

11.45-12.45

GŁÓWNE ELEMENTY OPISU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU WE WNIOSKU
PEŁNYM
• Uzasadnienie potrzeby realizacji działań projektowych
• Opis działań projektowych. Harmonogram
• Efekty projektu (rezultaty i produkty)
• Kryteria oceny i punktacja

12.45-13.15

PRZERWA

13.15-13.45

POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY i PARTNERÓW
• Jak przedstawić zasoby kadrowe, organizacyjne i finansowe
wnioskodawcy i partnera (partnerów). Znaczenie kondycji finansowej
• Jak przedstawić doświadczenie wnioskodawcy i partnera (partnerów)
• Na co zwrócą uwagę eksperci

13.45-14.30

BUDŻET
• Kategorie budżetowe, konstrukcja budżetu
• Prezentacja kalkulacji kosztów w tabelach budżetowych
• Możliwe błędy i braki

14.30-15.00

PRZERWA

15.00-15.30

PROMOCJA PROJEKTU
• Obowiązki grantobiorcy
• Promocja projektu a promocja jako element merytorycznych działań
projektowych

15.30-16.00

INNE RZECZY, O KTÓRYCH NIE POWIEDZIELIŚMY, ALE KTÓRE SĄ WAŻNE
•
•

16.00-16.30
•

Partnerstwa projektowe
Rozwój instytucjonalny

PYTANIA. UWAGI PODSUMOWUJĄCE

Szkolenie prowadzi zespół FAOO: Lidia Kuczmierowska, Piotr Henzler, Andrzej Pietrucha,
Grzegorz Wiaderek.

