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Balance Education zaprasza do udziału w szkoleniu na temat zasad i
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych
mających na celu tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Zajęcia odbędą się 9
lutego 2012 w Krakowie. Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł + VAT 23%.
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Pliki do pobrania

Program wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - rządowe źródło finansowania.

Program szkolenia

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem rzetelnej i praktycznej wiedzy na temat
możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie w zakresie tworzenia lokali komunalnych i socjalnych a także
schronień dla osób bezdomnych.
Propozycję kierujemy przede wszystkim do:
l
l

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
przedstawicieli organizacji pożytku publicznego działających w obszarze przedsięwzięć polegających na
tworzeniu noclegowni, domów dla bezdomnych czy mieszkań chronionych.

Na co można uzyskać dotację?

Celem programu finansowego wsparcia w zakresie tworzenia lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących
zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. 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.
Kto poprowadzi szkolenie?
Dobrosław Dowiat-Urbański – Ekspert w zakresie programu "Budownictwo dla najuboższych", były zastępca

dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury (Departament jest
jednostką, która przygotowała akty prawne uruchamiające program, a obecnie nadzoruje jego przebieg i
opracowuje zmiany w programie).
Karolina Paulewicz-Bazała – Specjalista ds. funduszy UE w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak &

Kordasiewicz. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów,
zarządzaniem projektami i ich rozliczaniem oraz prowadzeniem szkoleń z tego zakresu.
Dr Rafał Cieślak – Wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Specjalizuje się w prawnych aspektach partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, komercjalizacji
sektora publicznego i pomocy publicznej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Uzyskał również dyplom British Centre for English and European Legal Studies prowadzonego
przez Cambridge University w ramach współpracy z WPiA UW. Jest także absolwentem Centrum Europejskich
Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).
Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł + VAT 23% za osobę.
W cenę szkolenia wliczone są: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z ekspertami,
lunch, serwis kawowy.
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