Pályázatírás és projektmenedzsment képzés a TIT-ben.
TIT Pannon Egyesülete 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 6.

A Képzés ideje: 2018. október 6 – 2018. november 24. (48 órás)
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 20.
6 alkalommal szombatonként. Október 6, 13, 20, 27 november 10, 17. 9.00-15.00 óráig
Amennyiben egy cégtől legalább 2 főt regisztrálnak egyazon csoportba 10% kedvezményt
biztosítunk a képzés díjából.
Röviden a képzésről:
A vállalkozásoknak, intézményeknek, magánszemélyeknek, fel kell készülniük az új
pályázatokra: ki kell dolgozniuk saját projektötleteiket. A nyertes pályázat csak a kezdet: el kell
kísérni a záró kifizetésig. A munka a projekt lezárása után is folytatódik.
Képzésünk a projektötletek átgondolásához és véghezviteléhez ad iránymutatást, elméleti és
főképp gyakorlati ötleteket, használható tudást és szemléletmódot.
Képzésünket azoknak ajánljuk, akik még egyáltalán nem foglalkoztak pályázatírással, vagy - bár
részt vettek pályázatok elkészítésében, - ám csak valamely részterületre van rálátásuk, és egy
gyakorlatorientált képzés keretében szeretnének teljes körű tudást szerezni. Hasonlóképp várjuk
azokat, akik aktualizálni, a friss pályázatokhoz igazítani szeretnék tudásukat.
Gyakorlat-orientált képzés
A pályázatkészítés módszertanát, gyakorlatát adjuk át résztvevőinknek. A valóságban megjelenő
friss problémákra és a megoldásokra is felhívjuk a figyelmet.
A projektötlettől a pályázat beadásáig jól alkalmazható gyakorlati tudáshoz juttatjuk a képzésen
résztvevőket. Minden kérdést tisztázunk, amellyel elősegíthető az eredményes pályázat
megtalálása, megírása, nyomon követése.
Az ár tartalmazza:
- segédanyag
- tanúsítvány
Vizsgadíj nincs!
Amit Ön nyer
Ön megfelelő szintű elméleti és gyakorlati tudással fog rendelkezni, birtokába kerülnek hasznos
információknak, melyek megkönnyítik a sikeres pályázatírást, a végrehajtást, elszámolást.
Végzett hallgatóként Ön gyakorlatias, a jelen pályázati környezetben magabiztos referensként
segítheti megbízója vagy a saját munkáját. Jó kereseti esélyt jelent, ha vállalkozások, cégek,
egyesületek, iskolák, hivatalok pályázatait, elkészíti és menedzseli részesedésért
Rövid tematika:
1. modul
Projektek tervezése, pályázatírás.
- Európai unió és Magyarország pályázati rendszere, források, alapelvek, intézményrendszer,
támogatási rendszer.
- A projekttervezés alapjai, módszerei, pályázatírás a gyakorlatban.
2. modul
- Projektek megvalósítása, elszámolása.
A jelentkezés feltétele: 16. életévet betöltött személy, kitöltött jelentkezési lap leadása, a képzési
díj befizetése, ügyfélszolgálatunkon vagy átutalással. A képzési díj: 69.000+ áfa Ft (részletfizetés
lehetséges)

