
 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

DZIEŃ GODZINA BLOKI TEMATYCZNE 

 

 

 

17 maja 

13.00 Przejazd z Warszawy do Radziejowic  

14.00 – 15.00 Obiad / zakwaterowanie 

15.00 – 19.00 

(4h) 

 
Wprowadzenie do tematyki szkolenia 
— powitanie uczestniczących osób 
— przedstawienie się uczestniczących osób, 

integracja 
— określenie celów szkolenia i potrzeb/ oczekiwań 

uczestniczących osób 
— przedstawienie programu szkolenia 
— ustalenie zasad pracy 
Wytyczne dla wnioskodawców 
— warunki i wytyczne w procesie aplikowania 
— analiza przykładowych wytycznych dla Programu 

dotacyjnego i jego dostosowanie do wymogów 
wybranych źródeł finansowania  
 

19.00 
 

Kolacja 

 

 

18 maja 
8.00 - 9.00 
 

 
Śniadanie 
 

9.00 - 13.00 
(4 h) 

Gdzie poszukiwać środków na finansowanie 
działalności kulturalnej 
— dotacje podmiotowe i dotacje celowe oraz 

przyznające je organy 
— programy nie kierujące swojej oferty 

bezpośrednio do podmiotów sektora kultury 
Perspektywa finansowania kultury w ramach 
programów wspólnotowych w latach 2014-2020 
— założenia dla programów wspólnotowych w 

perspektywie 2014-2020 
— możliwości finansowania projektów w ramach 

Programów „Kreatywna Europa”, „Europa dla 
Obywateli” oraz „Erasmus+” – cele programów, 
typy dopuszczonych operacji i działań, zasady 
finansowania 

— jak szukać informacji o aktualnych konkursach 
dotacyjnych oraz innych formach wsparcia, 
terminy aplikowania, kontakt z grantodawcą 

Perspektywa funduszy strukturalnych w Polsce na 
lata 2014-2020 
— rozporządzenia wprowadzające fundusze 

strukturalne na lata 2014-2020 
— umowa partnerstwa jako podstawowy dokument 

determinujący politykę spójności w Polsce 
— wpływ kultury i turystyki na osiąganie celów 

polityki spójności w latach 2014-2020 
— organizacja programów operacyjnych w Polsce i 

związane z tym możliwości finansowania 
projektów kulturalnych – podział funduszy, 
dofinansowane działania, kwalifikowalność 
wydatków, typy dopuszczonych projektów  
- jak szukać informacji o aktualnych konkursach 
dotacyjnych oraz innych formach wsparcia, 
terminy aplikowania, kontakt z grantodawcą 

13.00 - 14.00 

14.00 – 15.00 

 
Obiad 
Zwiedzanie Radziejowic 
 



 

15.00 - 18.00 
(3 h) 

 
Inne źródła finansowania działalności kulturalnej 
— pozostałe możliwości finansowania działalności 

kulturalnej:  programy rządowe, fundacje 
publiczne i prywatne, środki międzyrządowe 

— jak szukać informacji o aktualnych konkursach 
dotacyjnych oraz innych formach wsparcia, 
terminy aplikowania 

18.00 – 19.00 Kolacja 

 

 

19 maja 

8.00 - 9.00 

 
Śniadanie i wykwaterowanie uczestników 
 

9.00 - 13.00 
(4 h) 

Wnioskowanie o dofinansowanie 
— planowanie projektu – podstawowe kroki 
— sposób gromadzenia i zakres informacji 

umożliwiających opracowanie wniosku 
— niezbędne dokumenty umożliwiające złożenie 

wniosku inwestycyjnego 
— praca nad wnioskiem – analiza układu 

przykładowego formularza i zakresu 
koniecznych do podania informacji 

— podstawowe zasady rozliczania projektów: 
dokumentacja projektowa i jej zakres; sposoby 
przekazywania dotacji i jej implikacje dla 
projektu, zespół projektowy, kontakt z 
grantodawcą 

Podsumowanie szkolenia 

13.00 - 14.00 
 

 
Obiad 
 

14.00 
 

Wyjazd / powrót do Warszawy 


