UWAGA - RUSZA REKRUTACJA NA:
Warsztaty przygotowania oferty / projektu finansowanego ze
środków publicznych oraz ich rozliczanie
Formularze rekrutacyjne można składać

do 12.03.2021 r.
Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stolno lub w Szkole Podstawowej w Stolnie
poprzez wrzucenie do skrzynki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: lowe@stolno.com.pl lub przesłać pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno – decyduje data wpływu!!!
Formularze można składać również u animatorów LOWE – harmonogram dyżurów na stronie www.stolno.com.pl

Warsztaty odbędą się w dniach 15.03.2021 r. w godz. od 12.00 – 15.00
oraz 16.03.2021 r. w godzinach od 10.00 do 13.00
Warsztaty prowadzone w formule on-line
Czas trwania warsztatów: 6 godzin
Liczba miejsc: 8

OPIS WARSZTATÓW:
Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące zagadnienia: 1) Definicja projektu; 2) Finansowanie projektów
społecznych z funduszy unijnych - na przykładzie ogłoszonych konkursów przez Lokalną Grupę Działania „VistulaTerra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” – granty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach
objętych LSR: KONKURS: 2/2021/G – wspieranie zadań ukierunkowanych na osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym i ich otoczenie - animowanie aktywności lokalnej, obywatelskiej, organizowanie
społeczności lokalnej oraz KONKURS: 3/2021/G - wsparcie zadań ukierunkowanych na osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie - aktywizacja społeczno-zawodowa, w tym szkolenia, podnoszenie
kompetencji, nowe umiejętności zawodowe i społeczne. 3) Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie
projektu/powierzenie grantu na realizację zadań w/w konkursach, czyli krok po kroku od koncepcji do realizacji, w
tym konstruowanie budżetu zdania. 4) Generator wniosków. 5) Ocena i wybór projektów. 6) Efektywność społeczna i
zatrudnieniowa w projektach, zasady uzyskiwania kwalifikacji i ich certyfikowania w projektach unijnych – przykłady
certyfikatów i potwierdzeń ich uznawalności, zasada rozdzielności funkcji i pomiaru przyrostów wiedzy, kompetencji
i umiejętności.
Warsztaty całkowicie bezpłatne dla uczestników
Więcej informacji w regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacyjnym można znaleźć na stronie
www.stolno.com.pl w zakładce LOWE

Jeśli masz pytania zadzwoń: tel. 601161722

