Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, fax. 85 732 94 84
www.frdl.bialystok.pl, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalne - Podlaskie Centrum zaprasza na szkolenie:

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ
WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Data: 13 listopada 2018, godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
ul. Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
Cena: 345 zł przy zgłoszeniu do 30 października. Po 30 października 369 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat
w wysokości 20 zł/os.

Cel szkolenia: zapoznanie pracowników beneficjentów z aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych
w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych
ich do samodzielnej pracy w zespołach projektowych.

z

UE

w latach

2014-2020

i

przygotowanie

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu:








Znajomość zasad realizacji rzeczowej projektu
Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie
Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków
Znajomość procedury konkurencyjności
Znajomość zasad zatrudniania personelu
Umiejętność realizacji projektów partnerskich
Umiejętność przygotowania wniosku o płatność

Adresaci szkolenia: pracownicy beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci realizujący lub zamierzający
realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerowie projektów, członkowie zespołów
projektowych oraz osoby, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą
uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy,
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, , szkół, przedszkoli, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców.

Prowadzący: – Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego
i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20-letnim doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE.
Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 20142020.Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i
zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników
Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących
PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności
wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach
dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie,
konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego
Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny
Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady
Zatrudnienia.
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Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów
systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie
Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia:
1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
 obowiązek stosowania wytycznych
 obowiązek osiągnięcia wskaźników
 przekazywanie i ewidencjonowanie środków
 zakres stosowania SL 2014
 udzielanie zamówień
 obowiązki informacyjne
2. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu
 mierzenie postępu rzeczowego w projektach
 system wskaźników
 wyodrębniona ewidencja wydatków
 dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
3. Kwalifikowalność wydatków
 zasady kwalifikowalności projektu
 warunki kwalifikowalności uczestnika
 warunki kwalifikowalności wydatku
 koszty personelu projektu
 reguła proporcjonalności
 wydatki w projektach partnerskich
4. Zasada konkurencyjności
 ogólne warunki realizacji zamówień
 zasada konkurencyjności – warunki realizacji dla beneficjentów stosujących PZP
 szczegółowe regulacje zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi
 protokół postępowania
5. Wniosek o płatność
 osoby uprawnione do dostępu do SL 2014
 zakres wniosku o płatność
 wskaźniki
 rozliczanie wydatków
 wydatki rozliczane ryczałtowo
 dochód w projekcie
 załączniki
 przekazywanie wniosku za pomocą SL 2014
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ
2014-2020

Data: 13 listopada 2018, godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
ul. Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
Cena: 345 zł przy zgłoszeniu do 30 października. Po 30 października 369 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat
w wysokości 20 zł/os.

Formularz prosimy wysłać mailem: frdl-pc@frdl.bialystok.pl lub faksem na nr 85 732 94 84
w terminie do 6 listopada 2018 r.
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

Dane do faktury:
Nabywca............................................................................. Odbiorca...................................................................
Adres........................................................................................................ Adres...........................................................................................
NIP........................................................................................................... .....................................................................................................
L.p.

Imię i nazwisko

Dział/Wydział

Tel. kontaktowy

e-mail

1.
2.
3.
4.

 Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem lub przekwalifikowaniem zawodowym
finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych - w związku z tym, o wystawienie
faktury zwolnionej z podatku VAT.

……………………….…………………………………..
podpis zgłaszającego uczestników

Szanowni Państwo! Informujemy, że każde organizowane przez nas szkolenie potwierdzane/odwoływane jest mailowo i
telefonicznie. W razie braku takiej informacji, zalecamy kontakt na 3 dni przed terminem realizacji szkolenia celem
upewnienia się, że Państwa zgłoszenie dotarło.
Płatność za szkolenie przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Zwolnione z VAT przy finansowaniu
szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i
serwis kawowy. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić telefonicznie/pisemnie na 2 dni robocze przed
planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji z potwierdzonego wcześniej uczestnictwa Centrum obciąży
instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Szkolenia realizujemy
również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl

