
 

 

Warsztaty pt. „Zamień potrzeby na projekty – Budowanie 

Partnerstw strategicznych od A do Z 

– konkurs wniosków 2019 r.” 

 

 

Warszawa | 1 lutego 2019 r. 

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, sala Sonata, I 

piętro 

Celem warsztatów jest: 

 zdobycie przez uczestników umiejętności planowania projektu od pomysłu 

na projekt przez analizę potrzeb, cele, działania projektowe, potrzebne 

zasoby, aż po działania zapewniające trwałość i upowszechnianie 

rezultatów.  

 praca w grupach nad koncepcją wniosku; 

 omówienie, jakie błędy wnioskodawcy najczęściej popełniają i jak ich 

uniknąć. 

 

Uwaga! Przedmiotem warsztatów nie będzie: 

 omawianie zasad Partnerstw strategicznych 

 pisanie treści wniosków, które będą Państwo mogli złożyć w konkursie 

wniosków 2019;  

Warsztaty są skierowane do: 

 osób planujących składać wnioski o Partnerstwa strategiczne w sektorze 

szkolnictwa wyższego w konkursie 2019 r., 

a jednocześnie do:  

 osób, które znają zasady Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa 

wyższego i chcą zdobyć umiejętności poprawnej konstrukcji projektu typu 

Partnerstwa strategiczne, 

 osób, które składały wnioski w poprzednich latach i nie otrzymały 

dofinansowania.  

REJESTRACJA NA WARSZTATY: Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona 

(ok. 40 osób). Rejestracja poprzez tę stronę internetową: 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/bac5be1cc0b275e46cde6c806d9e389f  

będzie dostępna do wyczerpania limitu miejsc lub do 20 stycznia 2019 r.   

Warsztaty odbywają się po spotkaniach informacyjnych na temat Partnerstw 

strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które mają miejsce: 8 stycznia 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/bac5be1cc0b275e46cde6c806d9e389f


 

2019 r. w Warszawie i 18 stycznia 2019 r. w Gdańsku. Na oba spotkania 

informacyjne obowiązuje oddzielna rejestracja.  

 

Warsztaty pt. „Zamień potrzeby na projekty – Budowanie 

Partnerstw strategicznych od A do Z 

– konkurs wniosków 2019 r.” 

 

Warszawa | 1 lutego 2018 r. 

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, sala Sonata, I 

piętro 

 

PROGRAM 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników  

10:00-13:00 

Blok I 

W trakcie tej sesji uczestnicy będą mogli poznać koncepcję 
tworzenia projektu w zakresie: 

 - wyznaczania celów 

 - analizy potrzeb 

 - definiowania grup docelowych 

 - definiowania wpływu projektu 

13:00 - 13:45 Obiad 

13:45 – 16:00  

Blok II  

W trakcie tej sesji uczestnicy będą mogli poznać koncepcję 

tworzenia projektu w zakresie: 

 - definiowania zasobów projektu 

 - planowania działań i rezultatów 

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają 

ewentualne koszty dojazdu do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego 

zakwaterowania.  

 

 

 


