
OFERTA SZKOLENIA  

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, ANIMATORÓW KULTURY,                                                                                 

PRACOWNIKÓW SEKTORA KREATYWNEGO I KULTURY 

Tytuł szkolenia „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności 
kulturalnej” 

Termin,    
miejsce 

17 marca 2014 r. /poniedziałek/, godz. 9.00-17.00   w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Częstochowie.  
Zgłoszenia - do 13 marca 2014 r.  /wzór karty w załączeniu/.                               

Organizatorzy - Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-217 Częstochowa,                                                    
tel. 34 324-46-51,  e-mail: rok@rok.czestochowa.pl;   www.rok.czestochowa.pl  
- Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-
Biała; tel. 511-551-439; e-mail: faie@fundacjaaie.eu; www.fundacjaaie.eu  

Adresaci Pracownicy sektora kreatywnego i kultury, animatorzy kultury, kadra zarządzająca 

Cele  Przygotowanie uczestników do tworzenia projektów /w ramach nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych i prywatnych/, 
przekazanie aktualnych, spójnych i kompleksowych informacji o możliwościach                    
i zasadach dofinansowania oraz opracowywania projektów  z obszaru kultury. 

 
          Moduł 1. 
 
 
 
 
 
          Moduł 2.  
 
 
          Moduł 3. 
 
 
 
          Moduł 4.  
 
       
 
 

Program szkolenia: 
Omówienie krajowych programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem: 
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  naborów organizowanych 
przez Narodowe Centrum Kultury, Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Dodatkowo -  wybrane moduły Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój;  wybrane moduły Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Omówienie programów europejskich, m. in.: Program Kreatywna Europa, Program 
Erasmus+; Central Europe Programme; Program Operacyjny Europa Środkowa 
2020; Fundusz Wyszehradzki. 
Omówienie programów dotacyjnych europejskich i światowych Fundacji 
prywatnych, m. in.: Europejska Fundacja Kultury, Europejska Fundacja Kultury                                                 
i inne oraz cyklicznych „niszowych”, „specjalistycznych” programów dotacyjnych, 
oferowanych przez polskie instytucje  i organizacje. 
Warsztat: Techniki planowania spójnych, kompletnych i wykonalnych projektów. 
Metody sprawdzenia kwalifikowalności instytucji do ubiegania się                                           
o dofinansowanie. Procedura wypełniania wniosku aplikacyjnego                                
o dofinansowanie projektu. Metody poszukiwania i wyboru partnerów do projektu. 
Partnerstwo społeczne (administracja publiczna - organizacje pozarządowe). 

Cena 
szkolenia, 
wpłaty 

Cena szkolenia wynosi 190 zł brutto od osoby.  Forma płatności – przelew                         
w terminie do 13 marca 2014 r.  na konto Regionalnego Ośrodka Kultury:                      
ING Bank Śląski   nr rachunku: 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847 

W ramach 
ceny  

- Komplet materiałów szkoleniowych; 
- Imienny certyfikat udziału w szkoleniu; 
- Możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa; 

BONUS! W cenie szkolenia: Każda z instytucji, biorących udział w szkoleniu, będzie mieć 
możliwość skorzystania z 3 godzin doradztwa, dotyczącego potencjalnych źródeł 
dofinansowania konkretnego pomysłu na projekt. Usługa dostępna przez 10 dni 
roboczych od zakończenia szkolenia telefonicznie/za pośrednictwem 
komunikatorów internetowych/  w biurze Fundacji. 

Liczba 
uczestników  

Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 40 osób /obowiązuje kolejność 
zgłoszeń/. Minimalna liczba osób – 10  /aby szkolenie mogło się odbyć/. 
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