Workshop: Como elaborar candidaturas de sucesso
Iniciativa da GEOfundos
em parceria com a IRIS – Incubadora Regional de Inovação Social

Um workshop de uma tarde desenhado especialmente para profissionais e
voluntários de organizações da Economia Social e Empreendedores Sociais que
que se iniciam na procura de financiamento e na elaboração de candidaturas às
oportunidades de financiamento que encontram.
O objetivo é capacitar todos os participantes para a elaboração de candidaturas através de
exemplos, casos concretos e exercícios práticos que exemplifiquem como e onde encontrar o
financiamento adequado à entidade ou iniciativa social, etapas e processo de elaboração de
candidaturas e boas práticas e erros a evitar de modo a garantir a construção de candidaturas
bem sucedidas.

Entidade Formadora
GEOfundos
Plataforma online em Portugal que reúne todas as oportunidades de financiamento, nacionais e
internacionais, disponíveis para as entidades e iniciativas da Economia Social.
Nascida de um consórcio de entidades que identificaram a necessidade de um Setor da Economia Social
forte, capacitado e com sustentabilidade, muitas vezes com alguns entraves no acesso a financiamento
sustentável.

Mais informações em: https://www.geofundos.org/SobreNos

Informações Logísticas
•

Data: 21 de fevereiro de 2018 (4ª feira), das 14h às 18h

•

Local: Amarante – Instituto Empresarial do Tâmega (mapa – como chegar).
Tâmega Park – Edifício Mercúrio – Fração AC – Agração – Telões – 4600 758 Amarante

•

Inscrições: Até dia 09.02.2018 (6ª feira), pode inscrever-se aqui!
Receberá a informação acerca da validação da sua inscrição no dia 14 de fevereiro, bem como as indicações
para efetuar o pagamento (caso a sua inscrição seja aceite).

•

Valor de Inscrição: 20€

•

Número limite de inscrições: 20 participantes

Não perca esta oportunidade única de potenciar a construção de candidaturas bem-sucedidas
garantindo apoios à sua organização ou iniciativa de impacto!
Para mais informações, contacte-nos:
Telemóvel: 93 440 05 62 | Email: info@iris-social.org

