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Mazowie cka lzba Rzemiosl a i PrzedsigbiorczoSci

rozpoczgla realizacjg nowego projektu finansowanego ze 5ro,rlk6w

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Poddzialanie 5.4.2

,rBudowa i wspurcie sieci organizacji dziulajqcych na rzecz

r o zw oj u p r ze d s i g b i o r c zo 3 ci w w oj ew 6 d ztw i e m azow i e c kim "

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie bezplatnego wsparcia a.rganwacjom

czlonkowskim, a takiLe zachgcenie innych organizacji pozarzqdowych ilzialajqcych

n rzecz rozrvoju przedsigbiorczo5ci w wojew6dztwie mazowieckinn do zrzeszania sig

w Izbie.

W ramach projektu organwacjom czlonkowskim oraz organizacjorn zaint,eresowanym

zrzeszeniem sig proponujemy szeroki zakres bezplatnvch uslug, m.in.:

skich

Poglgbione analizy pozwalajq na zdragnozowanie potrzeb, obszar6w dzial:ania, barier,

ograniczen kadrowych, finansowych odnosz4cych sig do konkretnych organizacjr. PozwaIai1

one na precyzyjne dopasowanie przekazywanych informacji i wsparcia do protrzeb danej

or ganizacji p o zar zqdow ej .

o Platforma wsp6lpracy

Bezptatny dostgp do platformy internetowej obejmuj4cej m.in. bazy danych organrzacji,

wyselekcjonowane informacje o zmianach w prawie, narzgdzie dLo wypracowywania

wsp6lnych stanowisk i konsultacji, wsparcie tworzenia r realizacji projekt6w partnerskich,

narzgdzie umoZliwiaj4ce wymiang barterow4 produkt6w i uslug migdzy organizacjami,

a takae bezplatne szkolenia e-learningowe sprofilowane zgodnie z potrzebatnt zrzeszonych

NGO.

o Spotkania tematyczne

Cykliczne spotkania tematyczne dla organizaclr czlotkowskich z wLadzami satrorz4dowymi

i paristwowymi, przedstawicielami uczelni, innych instytucji i organizacji, tei:. z zagranicy

poSwigcone om6wieniu planowanych konkurs6w o dotacje, wyjaSnieniach dotycz4cych

podatk6w, tak2e marketingu, aspekt6w finansowych, prawnych, projekt6w partnerskich

i migdzynarodowych inicjatl'w. Uczestnicy slroza miejsca organizacji szkolenia 'otrzymujE

zwrotkoszt6w doiazdu.



o Porady ekspert6w

Organizacje uczestniczEce w projekcie mog4 korzystal z bezplatnych porad i doradilwa

indywidualnego z r6znorodnych zakres6w, m.in. doradztwo prawne, podatkowe, finansowe,

pisanie i rczliczanie wniosk6w o dofinansowanie, pozyskiwanie Srodk6w na dzia\alno(C

organizacji, prowadzenie przez NGO dzialalnoSci gospodarczej I odplatnej dziaLalnoSci

statutowej, pozyskiwanie sponsor6w przez organrzacie i inne.

o Wypracowanie i wdraZanie procedur partycypacji

lJdziat w wypracowaniu i uzgadnianrv oraz wdraZaniu procedur pafiycypacji organizacji

czlonkowskich w dzia\aniach sieci, komurLikacji, zg}aszarria problem6w i obszar6w

tematy czny ch pr zez or ganizacj e.

Projekt doJinansowany jest ze irodk|w Europejskiego Funduszu Spolecznego, a jego

realizacja nadzorowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznei.
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