
 
 

Finansowanie NGO w 2019 r.  

- możliwości partycypacji NGO, wiedza ekspercka. 
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC  

pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Finansowanie NGO w 2019 r.  

- możliwości partycypacji NGO, wiedza ekspercka”. 

  

Data i czas szkolenia  15.04.2019 (poniedziałek), godz.: 9:30-16:45 

Miejsce szkolenia:  Tarnów 
Miejsce szkolenia zostanie podane w 

późniejszym terminie. 

Termin zapisów:  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  

11 kwietnia (czwartek) do godz. 12:00  

Adresaci szkolenia:  Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych  

z Małopolski  

Kryteria rekrutacji  Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie  
 

Program 

Moduł 1: Finansowanie organizacji pozarządowych – przegląd dostępnych źródeł  
 Metody finansowania działań organizacji  

 Omówienie wybranych źródeł, m.in. darowizny i darczyńcy, sponsoring, 1%  

 Działalność gospodarcza, działalność statutowa odpłatna  

 Potrzeba dywersyfikacji źródeł finansowania  

Moduł 2: Mapa źródeł finansowania organizacji pozarządowych na rok 2019  

 Przegląd wybranych konkursów grantowych, do których mogą aplikować organizacje 

pozarządowe: m.in. zasady aplikowania, zakres i typy działań oraz grupy docelowe: 

 przegląd publicznych źródeł krajowych 

 przegląd publicznych źródeł dotyczących projektów międzynarodowych  

 przegląd prywatnych źródeł krajowych i zagranicznych   

Moduł 3: ABC skutecznego aplikowania o granty    

 Warunki finansowania, wkład własny, budżetowanie projektu. 

 Realizacja projektów w ramach partnerstwa i oferty wspólnej  

 Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach 

 Dobre praktyki dotyczące aplikowania o granty  

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników i uczestniczek spotkania ze specyfiką finansowania 

inicjatyw społecznych, przegląd obecnie dostępnych źródeł finansowania organizacji 

pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem grantów nie wymagających dużego wkładu 

własnego oraz skierowanych do mniejszych organizacji.  

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:  

 Zwiększenie wiedzy z zakresu specyfiki finansowania działalności organizacji 

pozarządowych pozwalających na zwiększenie skuteczności i partycypacji NGO;  

 Poznanie zasad i kryteriów aplikowania o różne granty i konkursy;  



 
 

 Zapoznanie się z listą konkursów grantowych na rok 2019; 

 Opracowanie wspólnej listy przyjaznych grantodawców oraz instytucji wspierających 

organizacje pozarządowe; 

 Możliwość poznania się z przedstawicielami innych, lokalnych organizacji oraz 

wymiana doświadczeń z zakresu działania organizacji i źródeł finansowania.  
 

Szkolenie kończy się obowiązkowym testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie 

certyfikatu.  

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. 

Organizator zapewnia:  

- materiały szkoleniowe  

- catering (dwie przerwy kawowe i obiad) 

- zwrot kosztów podróży (w uzasadnionych przypadkach).  

Organizator nie zapewnia kosztów zakwaterowania. 

 

W celu udziału w szkoleniu należy złożyć w wersji drukowanej (Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków) – a wcześniej elektronicznie 

(ngo@kolping.pl) poniższe dokumenty: 

 Zgłoszenie na szkolenie - formularz 

oraz - /dla osób zgłaszających się po raz pierwszy w ramach projektu „Skuteczna partycypacja 

publiczna NGO”/ - dokumenty dostępne  na stronie www.partycypacjango.kolping.pl w 

zakładce dokumenty/ 

 Regulamin_Załącznik_nr_1_formularz zgłoszeniowy  

 Regulamin_Załącznik_nr_2_deklaracja  

 Formularz_Załacznik_nr_1_zgoda na przetwarzanie danych  

 Formularz_Załącznik_nr_2_ankieta  

 Formularz_Załącznik_nr_3_oswiadczenie_NGO 

Prosimy o podanie w tytule maila tematu szkolenia.  

Zapraszamy! 

Organizatorzy:  

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51  

31-436 Kraków  

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc 

Ul. Zakopiańska 2a/2, 30-418 Kraków 

tel.: 12 418 77 78 (godz.:10:00-14:00) 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian. 


