
 

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI – 
NA CO ŚRODKI Z FUNDUSZU ODBUDOWY UE 

 
 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności  do Polski mają trafić dotacje (ok. 23 mld euro) dotacji 
i pożyczki (ok.34 mld euro), które będą inwestowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Podczas szkolenia omówione 
zostaną założenia programu Krajowego Planu Odbudowy (aktualnie w trakcie konsultacji społecznych), obszary jakich będzie 
dotyczyło wsparcie a także ramy czasowe związane z wydatkowaniem środków z Funduszu Odbudowy UE.  

 
 

CELE I KORZYŚCI: 
Nabycie wiedzy nt. możliwości pozyskania środków z Funduszu Odbudowy UE. Uczestnicy szkolenia uzyskają informację na jakie 
inwestycje będą mogły zostać przeznaczone  środki z Funduszu Odbudowy UE. 

PROGRAM: 
1. Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy. 
2. Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć. 
3. Adresaci wsparcia. 
4. Cele i obszary wsparcia. 
5. Zgodność z priorytetami unijnymi. 
6. Odporność i konkurencyjna gospodarka. 
7. „Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności”. 
8. Transformacja cyfrowa. 
9. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. 
10. Zielona inteligentna mobilność. 
11. Przykładowe wsparcie: 

• dla MŚP, mikro firm i dużych przedsiębiorstw w formie dotacji, 
• wymiana źródeł ciepła, 
• zazielenienie miast, 
• energetyka wiatrowa na morzu, 
• inwestycje transportowe, 
• zwiększenie dostępu do internetu, 
• modernizacja w służbie zdrowia. 

12. Równość szans w projektach. 
13. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO. 
Sesja: Pytania i odpowiedzi 
 
ADRESACI:  
pracownicy samorządów różnych szczebli, organizacje pozarządowe, administracja państwowa, firmy prywatne 
 
PROWADZĄCY: 
ekonomistka, przeprowadziła blisko 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora 
finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; 
posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy 
partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz 
Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną 
wiedzę.  

SZKOLENIE ON LINE 
31 maja 2021 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI – NA CO ŚRODKI 
Z FUNDUSZU ODBUDOWY UE 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
31 maja  2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

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

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.bialystok.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub 

mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl  do 27 maja 2021 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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