Załącznik do SOPZ
Zakres tematyczny cyklu szkoleń
SZKOLENIE
Nazwa szkolenia
Zakres szkolenia

Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie

Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Zasady kwalifikowalności:
 podstawy prawne
 ramy czasowe kwalifikowalności
 podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków
Koszty kwalifikowalne
 koszty bezpośrednie, koszty pośrednie
 koszty personelu
 wkład niepieniężny
 zasady wnoszenia wkładu własnego
 cross-financing
 kwalifikowalność VAT
 dochód wygenerowany w projekcie
 koszty niekwalifikowalne
 ujmowanie wydatków w budżecie wniosku o dofinansowanie
 najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków
w tym:
kwestia podwójnego finansowania związana z zakupem środka
trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów
amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego do kosztów
uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego
o otrzymane dofinansowanie.
210 osób – 7 grup po 30 osób
Szkolenie jednodniowe

Termin szkolenia

Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 października 2020 r.

Miejsce szkolenia
ze wskazaniem
ilości szkoleń

Toruń (3 szkolenia), Bydgoszcz (3 szkolenia), Włocławek (1 szkolenie)

Uwagi dodatkowe

Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia, tj. przedstawi dużą liczbę
przykładów obrazujących zastosowanie w praktyce zasad kwalifikowalności
wydatków w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej.

SZKOLENIE
Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia

Generator wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosku
aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w projektach
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w
ramach EFS
 Tworzenie wniosku o dofinansowanie
 Opis załączników
 Jak wypełniać załączniki do wniosku

Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie
Termin szkolenia

Miejsce szkolenia
ze wskazaniem
ilości szkoleń
Uwagi dodatkowe

 Generator wniosków o dofinansowanie
90 osób – 6 grup po 15 osób

Szkolenie dwudniowe
Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 października 2020 r.
Toruń (2 szkolenia), Bydgoszcz (2 szkolenia), Włocławek (2 szkolenia)
Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia, tj. przedstawi dużą liczbę
przykładów obrazujących zastosowanie w praktyce

SZKOLENIE
Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia

Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie
Termin szkolenia

Miejsce szkolenia
ze wskazaniem
ilości szkoleń
Uwagi dodatkowe

SZKOLENIE
Nazwa szkolenia
Zakres szkolenia

Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie

Generator wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosku
aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w projektach
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w
ramach EFRR
 Tworzenie wniosku o dofinansowanie
 Opis załączników
 Jak wypełniać załączniki do wniosku
 Generator wniosków o dofinansowanie
90 osób – 6 grup po 15 osób
Szkolenie dwudniowe
Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 października 2020 r.
Toruń (2 szkolenia), Bydgoszcz (2 szkolenia), Włocławek (2 szkolenia)
Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia, tj. przedstawi dużą liczbę
przykładów obrazujących zastosowanie w praktyce prawa zamówień publicznych
i zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z UE.

Ewaluacja projektu w projektach współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej na lata 2014-2020
 rodzaje ewaluacji
 etapy ewaluacji
 realizacja badań
 analiza danych: ilościowa i jakościowa
 raportowanie
 korzyści z ewaluacji
210 osób – 7 grupy po 30 osób
Szkolenie jednodniowe

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia
ze wskazaniem
ilości szkoleń
Uwagi dodatkowe

Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 października 2020 r.
Toruń (3 szkolenia), Bydgoszcz (3 szkolenia), Włocławek (1 szkolenie)
Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia, tj. przedstawi dużą liczbę
przykładów obrazujących zastosowanie w praktyce

SZKOLENIE
Nazwa szkolenia
Zakres szkolenia

Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie
Termin szkolenia

Miejsce szkolenia
ze wskazaniem
ilości szkoleń
Uwagi dodatkowe

Promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 w ramach EFS z wykorzystaniem social mediów




formy promocji
promocja projektu w social mediach
jak skutecznie promować projekt współfinansowany ze środków UE

210 osób – 7 grup po 30 osób
Szkolenie jednodniowe
Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 października 2020 r.
Toruń (4 szkolenia), Bydgoszcz (3 szkolenia)

Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia.

SZKOLENIE
Nazwa szkolenia
Zakres szkolenia

Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie

Problematyka uwzględniania aspektów społecznych/klauzul społecznych
w zamówieniach udzielanych w projektach współfinansowanych z EFS
 czym są i skąd się wzięły klauzule społeczne?
- Zamówienia publiczne
- Klauzule społeczne
 Klauzule społeczne w sprawie zamówień publicznych
 klauzula zastrzeżona
 Klauzula pracownicza
 Klauzula zatrudnieniowa
 Klauzula usługowa
 Możliwości uwzględniania aspektów społecznych przy udzielaniu
zamówień publicznych
 Korzyści i wyzwania związane ze stosowaniem klauzul społecznych w
zamówieniach publicznych
120 osób – 4 grupy po 30 osób
Szkolenie jednodniowe

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia
Uwagi dodatkowe

Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 31 października 2019 r.
Toruń (2 grupy), Bydgoszcz (1 grupa), Włocławek (1 grupa)
Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia.

SZKOLENIE
Nazwa szkolenia
Zakres szkolenia

Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie
Termin szkolenia

Miejsce szkolenia
ze wskazaniem
ilości szkoleń
Uwagi dodatkowe
SZKOLENIE
Nazwa szkolenia
Zakres szkolenia

Realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE na
lata 2014-2020.
 tworzenie koncepcji projektów metodyką PCM, w szczególności:
 określanie celów i wskaźników oraz sposobów ich pomiaru
 tworzenie harmonogramu płatności
 Obsługa projektu z wykorzystaniem systemu SL2014 – jako wprowadzenie,
koncentrując się na najważniejszych modułach systemu (wniosek
o płatność, Harmonogram płatności, Baza personelu, Monitorowanie
uczestników, Zamówienia publiczne)
 obowiązujące dokumenty, podstawy prawne realizacji projektów
 obowiązki Beneficjenta, obowiązki IZ, terminy, procedury, reguły –
wynikające z umowy o dofinansowanie projektu oraz Podręcznika
Beneficjenta w ramach EFS (z uwzględnieniem zaleceń IZ zaznaczonych na
niebiesko)
 opis dokumentu księgowego
 koszty bezpośrednie, prawidłowe dokumentowanie wydatków, weryfikacja
dokumentów ujętych we wniosku o płatność na podstawie próby
dokumentów;
 koszty pośrednie
 omówienie specyfiki projektów ryczałtowych
 najczęściej popełniane błędy dotyczące rozliczania projektu
210 osób – 7 grup po 30 osób
Szkolenie jednodniowe
Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 października 2020 r.
Toruń (3 szkolenia), Bydgoszcz (3 szkolenia), Włocławek (1 szkolenie)
Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia.

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 zakres przedmiotowy wytycznych do kwalifikowalności w zakresie
realizacji zamówień publicznych
 ogólne zasady dotyczące realizacji zamówień publicznych w ramach
RPO WK-P 2014 – 2020
 zasady szczególne udzielania zamówień publicznych w oparciu o
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w świetle Wytycznych
dotyczących kwalifikowalności

 zasady szczególne udzielania zamówień publicznych udzielanych
zgodnie
z zasadą konkurencyjności, w tym zasady zastosowania poszczególnych
trybów realizacji zamówień
 zasada konkurencyjności w zamówieniach realizowanych poza
systemem ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym obowiązek
przestrzegania obowiązku upublicznienia informacji o wszczęciu
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 przypadki odstąpienia od obowiązku zachowania zasady
konkurencyjności przy realizacji zamówień w ramach projektu
 konflikt interesów w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 –
2020
 obowiązek udokumentowania przeprowadzenia procedury realizacji
zamówienia oraz zawarcia umowy
 zasady nakładania korekt finansowych za stwierdzone naruszenia
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków przy realizacji
zamówień publicznych
 najczęściej popełniane błędy w zakresie stosowania Pzp i zasady
konkurencyjności
 zasady szczególne procedury rozeznania rynku w świetle Wytycznych do
kwalifikowalności
 kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowań
 wartość zamówienia – łączenie/ dzielenie zamówień w odniesieniu do
projektu/ na tle zamówień jednostki
 szacowanie wartości zamówień wraz z jego dokumentowaniem
 publikowanie ogłoszeń w Bazie konkurencyjności od strony praktycznej
Ilość osób
Liczba dni
szkoleniowych na
jedno szkolenie
Termin szkolenia

Miejsce szkolenia
ze wskazaniem
ilości szkoleń
Uwagi dodatkowe

210 osób – 7 grup po 30 osób
Szkolenie jednodniowe
Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach najwcześniej/najpóźniej od 8:00 do 17:00; w okresie od dnia
podpisania umowy do 30 października 2020 r.
Toruń (3 szkolenia), Bydgoszcz (3 szkolenia), Włocławek (1 szkolenie)
Wykonawca zapewni praktyczny aspekt szkolenia

