
 

 

 

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce pt. NGO-AS= Nowa Generacja Organizacji- Aktywne i Skuteczne 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 01.05.2018- 
31.12.2019 

Tytuł szkolenia: 
FIO na start 2019 r 

- jak pozyskać dotację i zrealizować swoje społeczne cele 

Korzyści dla 
organizacji: 

 

Szkolenie realizowane w formie warsztatowej umożliwi kadrze organizacji 

pozarządowych z Małopolski nabycie praktycznej wiedzy jak pozyskać 

dotację na projekty społeczne i obywatelskie w ramach programu FIO w 

2019 r.  

 

Data i czas 
szkolenia:     

17 stycznia 2019 r.; godz. 09.00-16.15 (8 godz. szkoleniowych) 

Miejsce 
szkolenia: 

Adres: ul. Warszawska 1/6, 31- 150 Kraków 

Termin zapisów: 
 

do 15 stycznia do godz. 12.00 

Adresaci 
szkolenia: 

Szkolenie skierowane do: członków, wolontariuszy lub pracowników/ 
współpracowników małopolskich organizacji pozarządowych  
O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce 
zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. 
małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej 
posiadających siedzibę na terenie woj. małopolskiego. 

Szkolenie kończy się testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie certyfikatu. 

Organizator zapewnia bezpłatne: 
-  materiały szkoleniowe,  
-  catering. 

 
 
Cel szkolenia:  
 
Nabycie wiedzy dot. możliwości finansowania projektów w ramach programu FIO na rok 2019. 
Zapoznanie się z dokumentacją projektową, rodzajami dofinansowanych działań oraz 
zasadami zarządzania budżetem.  
  



 

 

 
 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Ogólne wprowadzenie do programu FIO 
- do kogo skierowany jest program i jak z niego mogą korzystać organizacje 
pozarządowe 
- na jakie rodzaje działań można otrzymać dofinansowanie 
- gdzie szukać informacji i dobrych przykładów  

 
2. Wniosek projektowy  

- jak wygenerować wniosek i wypełnić wniosek online  
- najczęściej popełniane błędy 
- załączniki  

 
3. Budżet projektu  

- jakie kategorie kosztów występują w budżetach projektów FIO 2019 
- koszty kwalifikowane 

 
4. Zarządzaniem projektem 

- harmonogram projektu 
- personel projektu  

 
5. Sesja pytań i odpowiedzi   

Trener: 

Bartosz Kosiński- Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (kulturoznawstwo 
międzynarodowe) oraz Vaxjo Universitet w Szwecji (Global and intercultural perspectives. 
Teacher Education). Słuchacz studiów doktoranckich (kulturoznawstwo) na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia 
podyplomowe pn. Animacja, Ewaluacja, Superwizja lokalna na Uniwersytecie Gdańskim. 
Certyfikowany Animator, doradca kluczowy oraz trener ds. gender w sieci Regionalnych 
Ośrodków EFS (W ośrodku EFS w Krakowie 2 lata pracował jako animator). Aktywny ekspert 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu administracji publicznej i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych. Redaktor naczelny portalu 
Fundusze2014-2020. Naukowo zajmuje się społecznym oddziaływaniem nowych mediów, w 
tym głównie portali społecznościowych. Specjalista od finansowania projektów edukacyjnych 
oraz  budowania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego. 

 

Koszt szkolenia: bezpłatne! 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zgłoszenia: Organizator:   



 

 

Anna Wiśniewska 
tel.: +48 12 418 77 61 
e-mail: : AWisniewska@kolping.pl  
 
 

 

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce  
ul. Żułowska 51 
31-436 Kraków 
tel. 12 418 77 77 
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