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DZIŚ
Jaki dzień chcemy dziś obchodzić?
Uzupełnij nasz kalendarz!

CZY WIESZ, ŻE
Ponad połowa (56%) stowarzyszeń i
fundacji opiera działania na społecznej
pracy członków i wolontariuszy - nie
zatrudnia pracowników.
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Warszawa. Kraków. Szkolenie: Budownictwo ngo.pl na Facebooku
dla najuboższych - rządowe źródło
AAA
finansowania
Osoby zainteresowane uzyskaniem rzetelnej i praktycznej wiedzy na temat
możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie w zakresie tworzenia lokali
komunalnych i socjalnych, mieszkań chronionych, domów dla bezdomnych,
Balance Education zaprasza do udziału w szkoleniach, które odbędą się w
terminach 25 stycznia 2012 w Warszawie oraz 9 lutego 2012 w Krakowie.
Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł + 23% VAT.
autor(ka): Katarzyna Jaślar
2012-01-12, 09.39

skomentuj
wersja do druku

PROGRAM WSPARCIA NA TWORZENIE LOKALI KOMUNALNYCH,
SOCJALNYCH, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, NOCLEGOWNI I DOMÓW DLA
BEZDOMNYCH – RZĄDOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Pliki do pobrania
Program szkolenia

Propozycję udziału w szkoleniu kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego działających w obszarze przedsięwzięć polegających na
tworzeniu noclegowni, domów dla bezdomnych czy mieszkań chronionych.
Kolejny nabór wniosków, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie trwał do 31 marca 2012 r.

Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na budowę nowego obiektu lub remont istniejącego, przebudowę,
zmianę sposobu użytkowania czy też nabycie lokali. Zmiany wprowadzone w programie począwszy od jesieni
2009 r. istotnie poszerzyły zakres wsparcia i zwiększyły jego rozmiary.
Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł + 23% VAT.
W programie szkolenia:
1. Charakterystyka programu – Dobrosław Dowiat-Urbański
podstawy prawne
beneficjenci
ustawowe warunki udzielenia wsparcia
rodzaje kwalifikujących się projektów
typy kosztów
wysokość wsparcia
termin realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
obowiązki inwestora
warunki ograniczające
dodatkowe warunki
doświadczenia dotychczasowych rund aplikacyjnych
przedstawienie roli Banku Gospodarstwa Krajowego
ewolucja programu – poszerzenie programu i zwiększenie atrakcyjności
2. Procedura aplikacyjna – Karolina Paulewicz-Bazała, KDG Cieślak & Kordasiewicz
3. Budowa lokali komunalnych w partnerstwie publiczno-prywatnym z uwzględnieniem Funduszu Dopłat – Dr Rafał
Cieślak, KDG Cieślak & Kordasiewicz
4. Prezentacja doświadczeń przy budowie budynku wielorodzinnego socjalnego w Józefosławiu k. Warszawy – Jan
Kucza-Kuczyński, Atelier 2 Architekci
5. Konsultacje dla chętnych

Więcej informacji (szczegółowy program, eksperci, karta zgłoszenia):
http://balanceeducation.pl/szkolenie/m/30/sz/261

Zgłoszenia i informacje:
Katarzyna Jaślar - tel. 600 955 407, k.jaslar@balanceeducation.pl

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.
miejsce: MISTiA, sala konferencyjna , Szlak 73a, Kraków, woj. małopolskie
data wydarzenia: od 2012-01-25 do 2012-02-09
organizator: Balance Education

adres: Bruzdowa 21, 02-994 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 600 955 407, faks: 12 350 47 32
e-mail: k.jaslar@balanceeducation.pl
www: http://www.balanceeducation.pl
źródło: Balance Education
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu
www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Poleć:

facebook

Wyraź opinię:

google +

podoba mi się 0

e-mailem
nie podoba mi się 0

SKOMENTUJ
Tytuł *:
Treść *:

Podpis *:
Adres e-mail:

Wyślij komentarz

KOMENTARZE
Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
powiadom o błędach | ustaw jako startową | copyright stowarzyszenie klon/jawor | partnerzy | o ngo.pl | redakcja

