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Szanowni Państwo w wyniku zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Europejskim Funduszem 

Społecznym nowego Wniosku o dofinansowanie projektu oraz uruchomieniu Systemu SOWA,  

Polska Agencja Rozwoju zaprasza na szkolenie: 

 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO POWER 2014-2020 

z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER  

 

Szkolenie odbędzie się w Gdyni w dniu 23 marca 2015 r. w sali szkoleniowej Hotelu Blick*** 

http://hotelblick.pl przy ul. Jana z Kolna 6 (5minut spacerem od dworca PKP Gdynia Główna). 

 

Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających aplikować o środki finansowe pochodzące z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020. 

 

Na szkoleniu przedstawiony zostanie i omówiony nowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz 

wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Funduszu Pracy na lata 2014-2020. 

 

Cele szkolenia: 

Cel ogólny  

 Zdobycie umiejętności aplikowania o fundusze Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cele szczegółowe  

 Przekazanie wiedzy na temat: 

 nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, 

 nowego wzoru wniosku o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020, 

 pracy z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER, 

 sposobu wypełnienia wszystkich pól nowego wniosku o dofinansowanie projektu EFS PO WER. 

 Rozwój umiejętności: 

 Samodzielnego opracowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 

 

Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem. 

 

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków 

aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. Certyfikowany trener przez Krajowy 

Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Trener i Doradca. 

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN brutto. 

 

– płatne w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem 

faktur, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć. 

 

Zgłoszenie należy przesyłać faksem na numer: 58 620 81 43 lub pocztą elektroniczną na adres: 

szkolenia@par.net.pl najpóźniej w terminie 3 dni przed szkoleniem. 

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! 

Serdecznie zapraszamy! 

 

  

http://hotelblick.pl/
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PROGRAM SZKOLENIA 
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO POWER 2014-2020 

z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER  
Trener: Kamil Zbroja 

Dzień I 

Godzina Temat 

9.00 – 10.30 

 Okres Programowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce 2014-2020 – wprowadzenie. 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2014-2020: 

 personel projektu w latach 2014-2020 

 udzielanie zamówień o wartości przekraczającej 20 tys. zł. 

 brak kosztów zarządzania projektem oraz koszty pośrednie w okresie programowania 2014-2020, 

 obowiązek wniesienia wkładu własnego w projektach EFS w latach 2014-2020 

 System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER – omówienie: 

 rejestracja użytkownika, rejestracja beneficjenta, upoważnianie osób do opracowywania wniosków 

w generatorze, 
 rejestracja osoby, która opracowuje wnioski aplikacyjne dla wielu beneficjentów, 

 praca w Systemie SOWA. 

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę 

10.45 – 12.15 

 Nowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO WER krok po kroku: 

 opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER, 
 wskaźniki realizacji celu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu, 

 wskaźniki produktu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu, 

 cel główny projektu oraz opis w jaki sposób przyczyni się do celu szczegółowego PO WER, 

 grupy docelowe, 

 ryzyko nieosiągnięcia założeń dla projektów o wartości jest równa lub przekracza 2.000.000 PLN, 

 opis projektu, 

 sposób realizacji projektu – zadania, 

 trwałość i wpływ rezultatów projektu, 

 kwoty ryczałtowe, 

 potencjał wnioskodawcy, 
 doświadczenie wnioskodawcy, 

 sposób zarządzania projektem. 

12.15 – 12.45 Przerwa 

12.45 – 14.15 

 Budżet projektu PO WER 2014-2020 – omówienie wprowadzonych zmian. 

 Szczegółowy budżet projektu: 
 opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER, 

 wskaźniki realizacji celu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu, 

 wskaźniki produktu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu, 

 cel główny projektu oraz opis w jaki sposób przyczyni się do celu szczegółowego PO WER, 

 grupy docelowe, 

 ryzyko nieosiągnięcia założeń dla projektów o wartości jest równa lub przekracza 2.000.000 PLN, 

 opis projektu, 

 sposób realizacji projektu – zadania, 

 trwałość i wpływ rezultatów projektu. 

14.15 – 14.30 Przerwa na kawę 

14.30 – 16.00 

 Uzasadnienia: 
 zlecenia zadań, 

 przyjętych sposobów pozyskiwania środków trwałych i wartości niematerialnych i trwałych, 

 cross-financingu, 

 sposobu wyliczenia dochodu, 

 dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju, 

 dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE, 

 dla źródeł finansowania przedsięwzięcia, 

 dla częściowej kwalifikowalności VAT. 

16.00 Zakończenie i rozdanie certyfikatów. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE 

 
1. DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA 
 

Nazwa szkolenia lub 
kursu: 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO POWER 2014-2020 
z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER  

 

Cena jednostkowa w 

PLN brutto: 
250,00 Termin: Gdynia, 23 marca 2015 r. 

 
2. DANE DOTYCZĄCE PŁATNIKA 
 

Nazwa instytucji:
  

 

 

Adres:  
(ulica, miasto, kod 

pocztowy) 
 

 

NIP:  Telefon:  

 

Fax:  Email:  

 

Telefon do księgowości:  

 
3. DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 
   

 
Uczestnik 1 Uczestnik 2 

Imię i Nazwisko 
  

Telefon kontaktowy 
  

Adres email 
  

 
4. WARUNKI PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
1. Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia szkolenia. 

W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem zajęć - obciążamy Zleceniodawcę 

opłatą w wysokości 50% ceny.  

3. Płatność: przelewem po zakończeniu szkolenia - 7 dni (faktury przekazywane są Uczestnikom 

kursu/szkolenia podczas zajęć). 

4. Zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami realizacji zamówienia i płatności oraz akceptujemy je. 

 
 
Formularz należy przesłać faksem na numer: 58 620 81 43 lub pocztą elektroniczną: szkolenia@par.net.pl 
 
 

Imię i Nazwisko osoby 
upoważnionej: 

 
Podpis i 
pieczęć: 

 

 

 

 


