HARMONOGRAM SZKOLEŃ I SPOTKAŃ wz. z naborami:
PLANOWANE TERMINY
Grant Edukacja dla Doliny Baryczy (nabór w terminie 30.01.2020-28.02.2020, w ramach PROW 2014-2020 dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
ogłoszenie o naborze: http://projekty.barycz.pl/ogloszenie-o-naborze-32020geduii-958#)
Miejsce

Adres

UWAGI

Odolanów

Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7, 63-430
Odolanów

prosimy o potwierdzenie obecności;

czwartek 13-15

Milicz

Centrum Aktywności Lokalnej; pl. Ks E. Waresiaka 7,
56-300 Milicz (sala konferencyjna)

prosimy o potwierdzenie obecności;

2020-02-06

czwartek 12.00-16.00

Milicz

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu; ul.
Dąbrowskiego 3 , 56-300 Milicz (sala komputerowa)

prosimy o potwierdzenie obecności;
spotkanie punktowane przy ocenie wniosku (punkty w ocenie
zgodności z kryteriami wyboru wniosków o poiwerzenie grantów)
Jak przygotować się do spotkania?
1. W szkoleniu powinna wziąć udział osoba, która będzie wypełniała
wniosek
2. Nalezy przygotowac adres e-mail, który będzie służył do logowania
w generatorze
3.Należy sporządzić listę zakupów (koszty biletów i transportu
uczniów do wybranych ofert) przy pomocy pomocniczego narzędzia
w Excelu
4. Należy zabrać laptopa z dostępem do sieci Wi-Fi

2020-02-13

czwartek 12.00-16.00

wielkopolska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka; ul.
Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie (sala informatyczna)

prosimy o potwierdzenie obecności;
spotkanie punktowane przy ocenie wniosku (punkty w ocenie
zgodności z kryteriami wyboru wniosków o poiwerzenie grantów)
Jak przygotować się do spotkania?
1. W szkoleniu powinna wziąć udział osoba, która będzie wypełniała
wniosek
2. Nalezy przygotowac adres e-mail, który będzie służył do logowania
w generatorze
3. Sporządzenie listy zakupów (koszty biletów i transportu uczniów
do wybranych ofert) przy pomocy pomocniczego narzędzia w Excelu
4. Zabranie laptopa z dostępem do sieci Wi-Fi

Zakres zgodnie ze
źródłem wsparcia
PROW

Odbiorcy
Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

2020-01-15

środa 13-15

Spotkanie informacyjne
Przedstawienie możliwości wsparcia w ramach grantu
Edukacja dla Doliny Baryczy – warunki dostępu,
omówienie wniosku, rodzaj kosztów, kryteria wyboru

PROW

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

2020-01-16

Szkolenie z:
- kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu
(specyfika obszaru, ochrona środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatu)
-wypełniania wniosku o powierzenie grantu

PROW

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

Szkolenie z:
- kryteriów wyboru wniosków o powierzenie grantu
(specyfika obszaru, ochrona środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatu)
-wypełniania wniosku o powierzenie grantu

PROW

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

Rodzaj szkolenia
Spotkanie informacyjne
Przedstawienie możliwości wsparcia w ramach grantu
Edukacja dla Doliny Baryczy – warunki dostępu,
omówienie wniosku, rodzaj kosztów, kryteria wyboru

Termin

Dzień

Czas trwania

