POLSKA AGENCJA ROZWOJU

NUMER REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH: 2.22/00021/2009
NUMER REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA: 9100

Poznaj nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa podlaskiego i naucz się
aplikować o dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020
Szanowni Państwo,
Polska Agencja Rozwoju zaprasza osoby zamierzające aplikować o środki Europejskiego Funduszu
Społecznego w perspektywie 2014-2020 na szkolenie:
Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektów Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
które odbędzie się:
w SUWAŁKACH w dniu 21 marca 2016 r. w sali szkoleniowej Euroregionu Niemen
przy ul. Wesołej 22 http://www.niemen.org.pl/
oraz
w BIAŁYMSTOKU w dniu 22 marca 2016 r. w sali szkoleniowej TEB Edukacji
przy ul. Choroszczańskiej 31 http://www.teb.pl/kontakt/bialystok,7
Celem
szkolenia
jest
zdobycie
umiejętności
opracowywania
wniosków
o
dofinansowanie projektów z użyciem systemu elektronicznego GWA (RPO) i SOWA (PO WER).
Zajęcia będą w całości poświęcone przygotowaniu wniosków aplikacyjnych
Europejskiego funduszu Społecznego i będą miały charakter interaktywnej dyskusji.

w

ramach

Omówione zostaną między innymi:
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020;
 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020 w zakresie zdobywania kwalifikacji lub kompetencji przez uczestników
projektów.
 Regulaminy konkursów i karty ocen formalnych i merytorycznych.
 Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektu w Generatorach GWA i SOWA:
między innymi: opis grup docelowych, rekrutacji, wskaźniki produktu i rezultatu, opis zadań,
potencjał, zarządzanie, budżet
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 i doradca przez Centrum Projektów Europejskich. Ekspert EFS w perspektywie
2014-2020.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN
– płatne przelewem po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed
otrzymaniem faktur, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć.
W przypadku chęci skierowania większej ilości osób niż 2 prosimy o kontakt w celu
uzyskania rabatu.
Zgłoszenie należy przesyłać faksem na numer: 58 620 80 57 lub pocztą elektroniczną
na adres: szkolenia@par.net.pl
Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 607 77 12 73
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Serdecznie zapraszamy!
Polska Agencja Rozwoju

ul. Zbożowa 7/46
81-304 Gdynia

tel./fax 58 620 81 43

NIP 839 168 35 61

www.par.net.pl
e-mail par@par.net.pl
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PROGRAM SZKOLENIA
Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Trener: Kamil Zbroja
Dzień I
Godzina

9.00 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 12.15

Temat
Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

Wywiad wśród Uczestników badający ich doświadczenie, wiedzę i oczekiwania.

EFS w województwie podlaskim w latach 2014-2020 – wprowadzenie.

Zdobywanie kwalifikacji lub kompetencji przez uczestników projektów EFS zgodnie z
Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020.

Standard minimum oraz zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami.

Generatory wniosków aplikacyjnych GWA oraz SOWA – omówienie.
Przerwa na kawę
Wniosek o dofinansowanie projektu krok po kroku grupy docelowe i cel:

Opis grup docelowych i uzasadnienie ich wyboru.

Uzasadnienie potrzeb uczestników w kontekście oferowanego projektem wsparcia.

Bariery uczestnictwa oraz ich wpływ na konstrukcję wniosku

Bariery osób z niepełnosprawnościami – Wytyczne w zakresie realizacji zasady
równości
szans
i
niedyskryminacji,
w
tym
dostępności
dla
osób
z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 – koszty racjonalnych usprawnień.

Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym dotarcia z ofertą do osób z
niepełnosprawnościami, kryteria i ich uzasadnienie oraz dokumenty rekrutacyjne.

Cel projektu

12.15 – 12.45

Przerwa na lunch

12.45 – 14.15

Wniosek o dofinansowanie projektu krok po kroku wskaźniki i zadania:

Wskaźniki kluczowe, wskaźniki specyficzne dla Programu, wskaźniki specyficzne dla
projektu.

Wskaźniki produktu.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego.

Wskaźniki rezultatu długoterminowego.

Wartość bazowa i wartość docelowa wskaźników rezultatu.

Dokumenty służące pomiarowi wskaźników produktu i rezultatu.

Sposoby pomiarów wskaźników produktu i rezultatu.

Potwierdzenie nabycia kwalifikacji lub kompetencji.

Opis zadań i przyporządkowanie do niech wskaźników.

14.15 – 14.30

Przerwa na kawę

14.30 – 16.00

Wniosek o dofinansowanie projektu krok po kroku potencjał i budżet:

Potencjał finansowy i doświadczenie wnioskodawcy.

Zarządzanie projektem.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020

Wkład własny finansowy i niefinansowy.

Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem.

Rozliczanie projektów o wartości nieprzekraczającej 100.000 euro kwotami
ryczałtowymi.

Cross-financing oraz zakup środków trwałych.

Personel projektu

16.00 -

Podsumowanie i rozdanie Certyfikatów
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POLSKA AGENCJA ROZWOJU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE
1. DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA
Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektów
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podlaskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nazwa szkolenia lub
kursu:

Cena jednostkowa w
PLN:

250,00

Termin:

SUWAŁKI*
21 marca 2016
BIAŁYSTOK*
22 marca 2016
*niepotrzebne skreślić

2. DANE DOTYCZĄCE PŁATNIKA
Nazwa instytucji/
Imię i nazwisko

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.
2.
3.
4.

Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.
W przypadku powiadomienia o nieobecności Uczestnika na mniej niż 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem
zajęć - obciążamy Zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny.
Płatność: przelewem po zakończeniu szkolenia - 7 dni (faktury przekazywane są Uczestnikom
kursu/szkolenia podczas zajęć).
Zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami realizacji zamówienia i płatności oraz akceptujemy je.

Formularz należy przesłać faksem na numer: 58 620 80 57
lub pocztą elektroniczną: szkolenia@par.net.pl

Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej:

Polska Agencja Rozwoju

Podpis i
pieczęć:

ul. Zbożowa 7/46
81-304 Gdynia

tel./fax 58 620 81 43

NIP 839 168 35 61

www.par.net.pl
e-mail par@par.net.pl

