
 

 

 
 

 
 

PROGRAM KURSU „SPECJALISTA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH” 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy Okres 
Programowania 
2014 - 2020 – 
podstawowa 

charakterystyka 
wprowadzonych 

zmian. 

 
1. Podsumowanie poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 

 
2. Omówienie założeń Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014- 

2020. Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z 
polityki spójności w nowym okresie programowania. 

 
3. Nowości i sukcesy negocjacyjne które będą funkcjonować do 2020 r. 

 
4. Analiza zapisów umowy partnerskiej pomiędzy Polską a Komisją 

Europejską – omówienie 11 celów tematycznych – wskazanie 
obszarów, które będą wspierane z funduszy europejskich w latach 
2014-2020. Cenne wskazówki przydatne przy pisaniu projektów. 

 
5. Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych – organizacja 

systemu funduszy UE w Polsce. Przedstawienie najważniejszych 
założeń nowych programów operacyjnych wraz z podziałem środków 
między poszczególne programy operacyjne w ramach: 

 
• Możliwości realizacji projektów w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych i PO Infrastruktura i Środowisko – 
podstawowe informacje o możliwościach pozyskania środków na 
realizację projektów w obszarach: 

 
– gospodarka niskoemisyjna, 
– przystosowanie do zmian klimatu, 
– zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem, 
– ochrona środowiska naturalnego, 
– efektywność wykorzystania zasobów w sektorze 

środowiska, 
– dziedzictwo kulturowe, 
– zrównoważony transport, 
– bezpieczeństwo energetyczne, 
– sektor zdrowia. 

 
• Możliwości realizacji projektów w ramach – PO Inteligentny 

Rozwój – podstawowe informacje o możliwościach pozyskania 
środków na realizację projektów w obszarach: 

 
– budowa  nowych  i  wzmacnianie  istniejących  

powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, 
– rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, 
– wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych 

jednostek naukowych w ramach Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej. 
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• Możliwości realizacji projektów w ramach – PO Polska Cyfrowa – 

podstawowe informacje o możliwościach pozyskania środków na 
realizację projektów w obszarach: 

 
– Powszechny dostęp do szybkiego internetu; 
– e-Administracja i otwarty rząd; 
– Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych, 
– Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania 

administracji rządowej, 
– Poprawa dostępności informacji sektora 

publicznego oraz zasobów publicznych, 
– e-Integracja grup wykluczonych cyfrowo i 

upowszechnienie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK). 

 
• Możliwości realizacji projektów w ramach – PO Wiedza, 

Edukacja i Rozwój – podstawowe informacje o możliwościach 
pozyskania środków na realizację projektów w obszarach: 

 
– zatrudnienie i mobilność pracowników, 
– włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, 
– inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się 

przez całe życie, 
– wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. 

 
6. Struktura instytucjonalna nowego okresu programowania 2014-2020 

– do kogo po dotacje? 
 

7. Gdzie szukać informacji o dostępnych konkursach i naborach 
wniosków oraz istotnych dokumentach niezbędnych przy pisania i 
zarządzaniu projektami UE? 

 
8. Uproszczenia dla Beneficjentów w Nowym Okresie Programowania 

2014 – 2020. 
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2. 

 
 
 
 

Zarządzanie 
projektem 
unijnym. 

 
Przygotowanie 

wstępnego zarysu 
projektu oraz 

proces ubiegania 
się o dotację w 

latach 2014-2020. 

1. Jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie – od czego 
zacząć prace nad wnioskiem – podstawy założeń projektowych i 
zarządzania projektem. 

 
• Czym jest program, projekt a wniosek o dofinansowanie – niby 

to samo ale… 
• Zarządzanie projektem – od czego zacząć pracę nad projektem? 
• Kilka słów „Jak pisać aby wygrać” – język projektu, słowa klucze; 
• Przygotowanie   projektu   –   etapy   i   narzędzia   pracy   nad 

projektem ; 
• Analiza warunków programu; 
• Powołanie grupy projektowej; 
• Prawidłowe określenie istoty problemu. Jak dobrze 

przygotować „Drzewo problemów”; 
• Właściwe określenie celu projektu – zasady formułowania celu 

ogólnego i celów szczegółowych – „Drzewo celów projektu”; 
• Cele tematyczne wynikające z Umowy Partnerstwa kluczem 

zwiększenia szans na otrzymanie dofinansowania; 
• Określenie przedmiotu i zakresu projektu; 
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   • Matryca Logiczna Projektu; 
• Harmonogram  działań  –  jak  uniknąć  pominięcia  ważnych 

wydatków? Praktyczne wskazówki; 
• Budżet  projektu  –  jakie  koszty  uznać  za  niezbędne,  jak 

zmaksymalizować dofinansowanie zadania? 
• Analiza    ryzyka    projektowego    –    niedoceniany    element 

prawidłowo przygotowanego projektu. 
• Monitorowanie projektu i tempa osiągania zakładanych celów 

–  wskaźniki  produktu  i  rezultatu   –  różnice  i  praktyczne 
wskazówki ich monitorowania, 

• Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji, 
• Zasady prawidłowego oznaczania materiałów informacyjnych i 

promocyjnych. 
 

2. Jak wybrać właściwy program? 
 

3. Tryby naboru wniosków (tryb konkursowy i pozakonkursowy; 
projekty kluczowe; instrumenty inżynierii finansowej). 

 
4. Prezentacja i omówienie formularza wniosku o dofinansowanie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. 
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 
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Kwalifikowalność 
projektów i 

wydatków w 
Nowym Okresie 
Programowania 

2014-2020 

1. Ogólne zasady kwalifikowalności w ramach EFRR i EFS 
 

• Podstawy prawne kwalifikowalności, 
• Zasięg geograficzny kwalifikowalności, 
• Ocena kwalifikowalności projektu, 
• Zasady ponoszenia wydatków, 
• Zmiana podejścia w zakresie trwałości projektu. 

 
2. Procedura w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR i EFS: 

 
• Ramy czasowe kwalifikowalności, 
• Ocena kwalifikowalności wydatku, 
• Dokumentowanie wydatków, 
• Zakaz podwójnego finansowania, 
• Zasada elastyczności (ang. cross-financing), 
• Projekty generujące przychód i dochód, 
• Wkład niepieniężny, 
• Zakup sprzętu używanego, 
• zakup   nieruchomości   gruntowej   oraz   zakup   nieruchomości 

zabudowanej, 
• Opłaty finansowe i koszty finansowych instrumentów 

zabezpieczenia, 
• Amortyzacja, 
• Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące 

natychmiastowego prawa własności, 
• Uproszczone metody rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe, 

stawki ryczałtowe, stawki jednostkowe), 
• Zakaz podwójnego finansowania wydatków, 
• Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty, 
• Kwalifikowalność działań informacyjno- promocyjnych, 
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   • Koszty związane z zaangażowaniem personelu (Stosunek pracy, 
Stosunek cywilnoprawny, Osoby samozatrudnione), 

• Reguła proporcjonalności, 
• Wydatki na zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku 

na czas realizacji projektu. 
 

3. Wydatki niekwalifikowane w ramach EFRR i EFS. 
 

4. Wydatki niekwalifikowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego 2014 – 2020 (w przypadku 
szkoleń prowadzonych w Warszawie – ten zakres jest zastąpiony 
omówieniem kluczowych elementów wzoru umowy o 
dofinansowanie). 

 
5. Najczęściej pojawiające się błędy w procesie aplikowania o środki 

strukturalne. 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikowanie o 
dofinansowanie w 

ramach 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 

1. Przedstawienie istotnych elementów Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 
zwiększających szanse projektów na dofinansowanie 

 
• Omówienie struktury instytucjonalnej – kto za co odpowiada, do 

kogo po dotacje? 
• Gdzie  szukać  informacji  o  ogłoszonych  naborach  wniosków  i 

istotnych dokumentach niezbędnych do aplikowania o dotacje, 
• Opis systemu wyboru projektów, 
• Omówienie  tzw.  Wskaźników  Ram  Wykonania  –  wskaźniki 

istotne przy skutecznym aplikowaniu o środki, 
• Nowe rodzaje projektów – projekty hybrydowe i grantowe, 
• Zintegrowane podejście terytorialne na terenie Dolnego Sląska – 

tajemnicze konkursy w ramach ZIT, OSI i Horyzontu, 
• Prezentacja Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa 

Dolnośląskiego – specjalizacje regionalnej gospodarki znacznie 
zwiększające szanse na otrzymanie dofinansowania 
bezzwrotnego. 

 
2. Dokładnie omówienie poszczególnych osi priorytetowych ujętych w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) dla RPO WD 2014 
– 2020 

 
• Jak   praktycznie   i   skutecznie   posługiwać   się   Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych? 
• RPO WD 14-20 Osie priorytetowe I – VII, 
• Harmonogram naboru wniosków w ramach osi priorytetowych I- 

VII, 
• RPO WD 14-20 Osie priorytetowe VIII – X, 
• Harmonogram naboru wniosków w ramach osi priorytetowych 

VIII – X, 
• Wskazanie typów Beneficjentów kwalifikujących się do 

dofinansowania, 
• Wstępna ocena kwalifikowalności propozycji projektów 

zgłaszanych przez uczestników szkolenia, 
• Prezentacja ciekawych zapisów SZOOP 
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   • Minimalne/maksymalne wartości projektów. 
 

3. Omówienie najważniejszych kryteriów wyboru projektów w ramach 
RPO WD 2014 – 2020 – które kryteria oceny projektów są istotne dla 
skutecznego aplikowania o dofinansowanie. 

 
4. Omówienie kluczowych i najważniejszych zmian w treści umowy o 

dofinansowanie projektów w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 
celem precyzyjnego określenia istotnych założeń projektowych. 

 
5. Pomoc publiczna/pomoc de minimis na lata 2014 – 2020, w tym 

nowa mapa pomocy publicznej oraz regionów kwalifikujących się do 
wsparcia – jaki procent dotacji możliwy będzie w nowym okresie 
programowania w ramach pomocy publicznej? 
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5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisanie wniosków 
o dofinansowanie - 
od propozycji do 

wykonania 
projektu. 

1. Omówienie kluczowych zapisów ogłoszenia o konkursie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na 
lata 2014 – 2020 

 
• Kto może aplikować o wsparcie; 
• Możliwe dofinansowanie na projekt; 
• Czym są preferencje w konkursie; 
• Punkty, Punkty, Punkty – o co chodzi? – czyli jakie wymogi musi 

spełnić wniosek, aby mieć szanse na dofinansowanie? 
• Alokacja środków a szanse na wsparcie; 
• Inteligentne  Specjalizacje  Dolnego  Śląska  –  czym  są,  jak   je 

wykorzystać celem zwiększenia szans projektu? 
• O czym należy pamiętać przed złożeniem wniosku. 

 
2. Prezentacja Generatora Wniosków o Dofinansowanie RPO WD 2014 

– 2020 – nowe narzędzie informatyczne do przygotowania wniosków 
o dofinansowanie. 

 
3. Praktyczne warsztaty z zakresu wypełniania wniosku o 

dofinansowanie w Generatorze Wniosków RPO  WD 14-20 na 
podstawie przygotowanej przez trenera koncepcji projektu. 

 
4. Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie – 

doświadczenia na przestrzeni ostatnich 10 lat. 
 

5. Zasady zawiązywania partnerstw w celu realizacji projektów. 
 

6. Trwałość projektu (Jak zachować trwałość projektu? Ryzyko korekt 
finansowych za nie dochowanie celów projektu przez okres do 5 lat od 
zakończenia projektu) 

 
7. Praktyczne wskazówki trenera przy pisaniu projektów. 
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6. 

Ustawa PZP oraz 
Zasada 

konkurencyjności 
czyli jak poprawnie 

udzielić 

1. Omówienie podstaw prawnych. 
 

2. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie – zgodność z trzema 
zasadami: Uczciwa konkurencja, Równe traktowanie, Jawność 
postępowania. 
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  zamówienia w 
ramach 

realizowanych 
projektów 

dofinansowanych 
ze środków UE w 

perspektywie 
finansowej na lata 

2014 – 2020 r. 

3. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia. 
 

4. Wybór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia (PZP czy 
„Zasada Konkurencyjności”) 

 
5. Kto i kiedy stosuje Ustawę PZP. 

 
6. Prymat trybów konkurencyjnych. 

 
7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
 

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
 

9. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości przy 
udzielaniu zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekt 
finansowych. 

10. Kto i kiedy stosuje „Zasadę Konkurencyjności”. 
 

11. Wytyczne programowe – prawo czy wskazówki? 
 

12. Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane „Zapytanie 
ofertowe”? 

 
13. Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego. 

 
14. Warunki udziału i kryteria oceny ofert. 

 
15. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

 
16. Sporządzenie protokołu. 

 
17. Udzielenie zamówienia – Umowa z wykonawcą – czy można ją 

zmieniać w trakcie jej trwania? 
 

18. Zamówienia o wartości mniejszej niż 50 tys. PLN – jak prawidłowo 
wybrać wykonawcę? 

 
19. Omówienie Taryfikatora Korekt Finansowych stosowane w 

przypadku naruszeń przepisów podczas wyboru wykonawców. 

*Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez 
wiedzy i zgody autora jest zabronione. 

 
Liczba godzin szkoleniowych: 48 h (1 h = 45 min) 

 
Cena promocyjna: 

 
- 1 990, 00 zł netto/osobę – grupa co najmniej 5 osób 
- 3 490,00 zł netto/osobę – czy zajęciach indywidualnych (od 1 – 4 osób) 
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UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony !  – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje 
zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek 
budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc 
zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o 
opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym 

 
W celu dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu – 783 443 819 lub pod 
adresem poczty email: kontakt@wid.edu.pl 
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