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FRDL to 25 lat  doświadczenia . 
Najlepsze praktyki.  Renomowani eksperci.  Tysiące szkoleo . 

Wiemy, dlaczego szkolimy! 
 

 

 

 
 

 
termin: 9 luty  

 
godziny: 9:30 – 15:00 

 
miejsce: siedziba FRDL   

 

Adresaci szkolenia: 

urzędnicy, pracownicy powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, firm prywatnych zajmujący się projektami 

społecznymi. 

 
Cel szkolenia: 

nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Szkolenie z wykorzystaniem metod interaktywnych, takich jak: dwiczenia, dyskusje, prezentacje 

multimedialne z mini wykładami, burza mózgów, dobre praktyki. 

Korzyści: 
uczestnik nauczy się przygotowania podstawowych części projektu, pozna logikę interwencji, dowie się, jakie 

typy działao będą miały największą szansę na dofinansowanie, uczestnik będzie miał przygotowany zarys 

koncepcji projektu. 

Uwaga: Konkursy na projekty mają byd ogłoszone już w I kwartale 2015 r. 

Otrzymasz: 
 fachowe wsparcie od praktyka, 

 możliwośd rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków, 

 możliwośd przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,  

 materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału, 

 poczęstunek kawowy i lunch, 
 

PROWADZĄCY: ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i 

samorządowej oraz wykluczenia społecznego, ocenia projekty, w tym innowacyjne i ponadnarodowe, trenerka  EFS i 

EFRR od 11 lat, obecnie ze złotym certyfikatem Centrum Projektów Europejskich,  doradca specjalistyczny  

w Regionalnym Ośrodku EFS w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Pile, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych 

Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor polsko-duoskiej firmy szkoleniowo-doradczej i kierownik merytoryczny projektu 

innowacyjnego, wcześniej m.in. wicestarosta powiatu żagaoskiego, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych 

Ameryki (Georgetown University oraz staż w administracji samorządowej w Richmond i Sister Cities International); 

wykonawca licznych cyklów szkoleo i doradztwa m.in. dla pracowników ministerstw, urzędów marszałkowskich i 

wojewódzkich urzędów pracy. 

  Zapytaj o szkolenie 
Magdalena Michurska 

58 77 24 213, 661 82 79 56, m.michurska@gdansk.frdl.pl  

PROJEKTY SPOŁECZNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 – ZATWIERDZONEGO PRZEZ UE W DNIU  17 GRUDNIA 

2014 R. 

mailto:m.michurska@gdansk.frdl.pl


9.30 – 11.00 Przygotowanie projektu z wykorzystaniem metodyki PCM (faza analizy): 
1. Istota zarządzania cyklem projektu; 
2. Analiza interesariuszy 
3. Analiza problemów: 
- metody twórczego poszukiwania problemów, drzewo problemów, 
- wykorzystanie dostępnych analiz, ewaluacji ex-post i ex-ante 
- wskazywanie relacji przyczynowo-skutkowych, 
- nawiązanie do dokumentów strategicznych, 
- specyfika badao i analiz w projektach innowacyjnych. 
4. Analiza celów: 
- uzgadnianie kategorii celów projektu, 
- wskazywanie logiki interwencji, 
- zgodnośd realizacji projektu z celami PO, 
5. Wybór opcji strategicznych: 
- uzasadnienie wyboru strategii realizacji projektu (czynniki zewnętrzne i wewnętrzne), 
- określanie ryzyka i zarządzanie nim. 
 6. Tworzenie budżetu projektu: 

-    kwalifikowanie wydatków zgodnie z przyjętymi zasadami w Umowie Partnerstwa, 
-    nowości w Europejskim Funduszu Społecznym na lata 2014-2020  
-    Koszty Pośrednie, w tym koszty zarządzania projektem, 
- stawki jednostkowe, 
- rozliczenia ryczałtowe, 
- uproszczenia. 
11.00-11.15 Przerwa 
11.15-12.45 Priorytety Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro:  
 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro: 
 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro: 
 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:  

 realizacja działao nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania 
rozwiązao w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków 
będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności 
ponadnarodowej. 

 Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro. 
Specyfika przygotowania i realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych. 

Dyskusja na temat możliwych tematów projektów. 

12.45-13.15 Przerwa 
13.15-15.00 Dobre praktyki - przykłady projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, 
Warsztat podsumowujący – przygotowanie fiszki projektowej. 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE DO: 2.02.15, 15:00 
 

m.michurska@gdansk.frdl.pl 
 

58 550 32 39 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:    POWER 2014 – 2020: 9 LUTY 2015 
Nazwa Instytucji/Firmy (dane do FV): 

Adres: NIP:  

Telefon: Faks: 

1.  

Imię, nazwisko , stanowisko 
2. 

e-mail 

Imię, nazwisko , stanowisko 
 

e-mail 

 Cena netto: 402 zł  TAK / NIE 

Zgłoszenie w terminie do 26 stycznia 2015 r. 14 dni 341,70 zł TAK / NIE 

Dla kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji 10% rabatu TAK / NIE 

Udział w szkoleniu jest finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych                                                  TAK / NIE 

Należnośd należy zapłacid przelewem po szkoleniu po otrzymaniu faktury VAT 
Zgodnie z Ust. o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL  

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 5 dni przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Paostwa 50 % kosztów ogólnych.  
Data:                                                                                                        Podpis: 
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