
 
 
 
 
 

        

        Warszawa, 30 listopada 2022 r. 

 

 

Szanowni Państwo Sekretarze,  

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum 

Sekretarzy zaprasza Państwa do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, 

która zaplanowana jest na 10 stycznia 2023 r. w godzinach 10.00 - 14.30.  

Temat spotkania to: Fundusze UE dla samorządów z województwa mazowieckiego 

z uwzględnieniem KPO. 

Przedmiotem sesji będzie przedstawienie informacji dot. funduszy UE dostępnych dla 

Mazowsza - z uwzględnieniem nowej specyfiki województwa, w tym programów krajowych 

i regionalnego oraz środków z Krajowego Planu Odbudowy. 

Prowadzącym spotkanie będzie Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, 

doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na 

listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju.  

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, 

wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi 

uczestnikami spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek 

i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania 

od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne 

uczestnictwo w spotkaniu. 

Spotkanie będzie realizowane w formule hybrydowej: w budynku Central Tower w AS-BUD 

Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa oraz online. Poniżej 

prezentujemy szczegółowy program.  

Zapraszamy udziału w najbliższym spotkaniu Forum! 

 

Z poważaniem 

 

 

  

Michał Wójcik 

Dyrektor FRDL CM 



 
 
 
 
 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Sekretarzy 

10 stycznia 2023 r. 10.00-14.30 

Fundusze UE dla samorządów z województwa mazowieckiego z uwzględnieniem KPO 

 

Celem spotkania jest omówienie zagadnień związanych z dostępnymi źródłami finansowania przedsięwzięć przez 

JST w ramach programów unijnych w województwie mazowieckim. 

 

Program spotkania: 

1. Celach polityk UE i zasadach programowania. 

2. Budżecie na lata 2021-2027: 

• Wieloletnie Ramy Finansowe. 

• Next Generation – środki na odbudowę. 

3. Nowym podziale regionów w UE: 

• Nowy podział regionów w Polsce. 

• Specyfika Mazowsza. 

4. Pakiecie rozporządzeń na lata 2021-2027. 

5. Krajowym Planie Odbudowy: 

• Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki. 

• Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. 

• Komponent C Transformacja cyfrowa. 

• Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. 

• Komponent E Zielona, inteligentna mobilność. 

• Komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności. 

• Kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO. 

• Linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności. 

6. Umowie Partnerstwa. 

7. Programach Operacyjnych na lata 2021-2027: 

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 

• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. 

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 

• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. 

• Fundusze Europejskie dla Mazowsza – Program Regionalny dla dwóch Regionów Statystycznych. 

 

Prowadzący: Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze 

Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do 

wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze 

odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 

letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, 

realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, 

równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.  



 
 
 
 
 

 

Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej  

Forum Sekretarzy. 
 

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie 
realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami. Zachęcamy 
do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach 
dedykowanych Sekretarzom. 

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?: 

• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska 
samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym 
z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek 
podległych.  

• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, 
doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia 
konstruktywnego dialogu.  

• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.  

• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.  

• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc 
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych 
w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym 
zainteresowaniem wśród samorządowców.  

• Fora to to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana 
doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące 
poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod 
działania, w tym współpracy między Sekretarzami. 

• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede 
wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z forum 
decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich działania.  

Jak funkcjonuje Forum?: 

• Podstawową formą działania Forum Sekretarzy są comiesięczne sesje konsultacyjno-szkoleniowe 
z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne 
zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy 
wspólnie - każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem 
kolejnych spotkań. Uczestnicy. 

• Szczegółowy mechanizm funkcjonowania Forum opisują dokumenty dotyczące Forum znajdujące się 
w serwisie www FRDL Centrum Mazowsze pod adresem https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-
sekretarzy/o-forum-3  

Jak zapisać się do Forum? 

• Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację członkostwa pocztą na 
adres: FRDL Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: 
szkolenia@frdl.org.pl 

• Dokumenty można pobrać ze strony dedykowanej Forum: https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-
sekretarzy/dolacz-do-nas 
 
  



 
 
 
 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:  

Fundusze UE dla samorządów z województwa mazowieckiego z uwzględnieniem KPO 

10 stycznia 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

 

Hybrydowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w budynku Central Tower w 
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym AS-BUD Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81 w Warszawie 

oraz online. 
Koszt udziału w spotkaniu dla osoby niezrzeszonej wynosi:  
Formuła stacjonarna: 519 PLN / Formuła online: 319  
Koszt udziału w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN. 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji. 
 

DANE DO KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Żurawia 43, 00-680 
Warszawa; tel. 604 078 421, szkolenia@frdl.org.pl 

Nazwa i adres 

nabywcy  

(dane do faktury) 

 
 
 

Nazwa i adres 

odbiorcy 
 

NIP   Telefon 

 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 ☐ 

Forma udziału w zajęciach (proszę zaznaczyć właściwe) Stacjonarna ☐     Online ☐ 

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

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  

www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 stycznia 2023 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji z udziału najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za udział niezależnie od przyczyny rezygnacji. 
Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


