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Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 

28a/2, zaprasza na bezpłatny webinar: 

 

„JAK POZYSKAĆ GRANT? FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW 

EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES) ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH” 

Jeśli w Twojej organizacji macie głowy pełne pomysłów, ale nie wiecie skąd zdobyć 

pieniądze na ich realizację, ten webinar jest właśnie dla Was. Podczas spotkania 

poznasz specyfikę przygotowania projektów i prawidłowego wypełnienia wniosku 

aplikacyjnego. Dowiesz się gdzie szukać grantodawców na realizację Waszych 

projektów. A także poznasz kilka praktycznych zasad zarządzania projektem. 

Webinar skierowany jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w 

szczególności organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), spółdzielni 

socjalnych, spółek z o.o. non profit, z siedzibą wyłącznie na obszarze miast: Katowic, 

Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego. 

Tematy, które zostaną poruszone podczas webinarium: 

 Bezzwrotne instrumenty finansowe z szczególnym uwzględnieniem środków unijnych 

i krajowych (środki rządowe i samorządowe). 

 Skuteczne aplikowanie o środki publiczne. 

 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 

 Praktyczne aspekty zarządzania projektem. 

 

Gdzie ?        platforma Zoom  

Kiedy ?  wtorek 23 czerwca 2020 r. 

O której ?  godzina 12.00 (planowany czas trwania:  2 h), on line 

Webinar poprowadzi Ilona Pietrzak – Zarządza/-ła kilkunastoma projektami na łączną kwotę ponad 35 

mln zł. Menadżer łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Konsultant regionalny 

ds. zamówień publicznych. Doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej. Fundraiser. Przedsiębiorca 

społeczny, trener i doradca. Absolwentka gospodarki przestrzennej ze specjalnością strategie rozwoju 

zasobów ludzkich w regionie oraz kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwentka m.in. 

Programu Menedżerowie NGO, Akademii Fundraisingu, kursu trenerskiego. Redaktor merytoryczny 

Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”. 

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest: 

 przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza dostępnego po 

kliknięciu tutaj 

https://docs.google.com/forms/d/136A7Rm1hc62GuLBrrPwGqVG2sw6IPQ_kBSuC5P1botU/edit
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 dostarczenie przed szkoleniem tj. do dn. 22.06.2020r. do godz. 9.00 scanów 

wypełnionych i podpisanych dokumentów (wzory prześlemy po weryfikacji 

zgłoszenia) uczestnika szkolenia oraz podmiotu zgłaszającego uczestnika z 

podpisami osób reprezentujących - warunek konieczny. 

Wygenerowany link do spotkania zostanie przesłany po weryfikacji scanów przesłanych 

dokumentów. Oryginały dokumentów powinny zostać wysłane do SWR pocztą najpóźniej w 

dniu webinarium. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Webinar realizowany jest w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


