Skuteczne budowanie projektów
potrzeba - kreacja - weryﬁkacja

Jak przygotować dobry projekt?

W jaki sposób sﬁnansować
twoje projekty?

Jakie są realne problemy
i potrzeby do rozwiązania?

Skuteczne budowanie
projektów

Czy można zmniejszyć ryzyko
niepowodzenia planowanego projektu?
Uzyskaj wiedzę, umiejętności i zacznij
przygotowywać dobre projekty!

Jak budować synergię pomiędzy
projektami (zintegrowane podejście)?

verte

Skuteczne budowanie projektów
potrzeba - kreacja - werfyﬁkacja

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do budowania projektów
odpowiadających na realne problemy i potrzeby.
Uczestnik po ukończonych warsztatach będzie umiał/znał:
- analizować problemy i potrzeby
- metodyki i narzędzia budowania projektów
- przyporządkować pomysł na projekt do możliwego źródła ich ﬁnansowania
- rozpoznać ryzyka i przygotować przebieg projektu do ich wystąpienia
- dostrzegać i budować synergię między projektami, jak też organizacją
Grupę docelową warsztatów stanowią osoby, które biorą/będą brać udział w budowaniu
i realizacji przyszłych projektów oraz ich przełożeni.
Korzyści: Dobre rozpoznanie potrzeb i problemów oraz dobre przygotowanie projektu
przekłada się w dużej mierze na późniejszą ocenę wniosku aplikacyjnego, jak i samą
realizację projektu.
Termin i miejsce do uzgodnienia z zamawiającym
2 prowadzących dla
Preferowana wielkość grupy: 15 osób
zwiększenia
Czas trwania: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)
warsztatowego
charakteru
Cena: 3 000 zł + 23% VAT za grupę (cena nie zawiera kosztu wynajmu sali)
pracy

Prowadzący:
MATEUSZ GÓRA - posiada bogate doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu środków z
Unii Europejskiej (autor kilkunastu doﬁnansowanych wniosków), tworzeniu projektów,
wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, ocenie wniosków (wpis do centralnej bazy
ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w obszarach: adaptacyjność
pracowników i przedsiębiorstw, edukacja) oraz zarządzaniu, ewaluacji i rozliczaniu
projektów. Aktywny przedsiębiorca, ekspert, doradca, szkoleniowiec, dydaktyk oraz
początkujący coach. Uprzednio m.in. koordynator zespołu w Wydziale Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (20072010).
ŁUKASZ SZCZĘSNY - doradza ﬁrmom w kreowaniu i doskonaleniu produktów i usług
przy wykorzystaniu procesu design thinking (skoncentrowanego
na odbiorcy/użytkowniku), pomaga w budowaniu efektywnych i kreatywnych zespołów
oraz wspiera w przygotowywaniu ciekawych prezentacji multimedialnych. Pracownik
Biura Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.
Skontaktuj się z nami i ustal szcegóły szkolenia
tel. 603 216 580
szkolenia@dgswift.pl
www.dgswift.pl

