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Szanowni Państwo, 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego zamknięcia projektu 

współfinansowanego z funduszy unijnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo jednostki 

realizującej projekt współfinansowany ze środków UE. Udział w szkoleniu pozwoli przygotować się do 

pozytywnego przejścia przez kontrolę projektów prowadzoną przez uprawnione podmioty oraz „spać 

spokojnie” do końca 2020 roku.  

 

Podczas szkolenia:  

 Dowiesz się jakie obowiązki ciążą na Beneficjencie związane z zamknięciem merytorycznym  

i finansowym projektu 

 Poznasz zasady związane z kwalifikowalnością wydatków w projekcie 

 Dowiesz się jak przygotować się do kontroli końcowej w projekcie 

 Dowiesz się jak przygotować dokumenty do zamknięcia projektu 

 Dowiesz się jak poprawnie archiwizować dokumenty po zakończeniu projektu 

Na szkolenia zapraszamy głównie: 

 księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, pracowników zespołów finansowych, audytorów 

wewnętrznych, koordynatorów projektów i kierowników projektów instytucji, które korzystają 

lub zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych 

Metody dydaktyczne wykorzystywane w trakcie szkolenia: 

-  Prezentacja multimedialna, dyskusja 

Dlaczego MY? 

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT z siedzibą w Opolu jest doświadczonym graczem na rynku usług 

konsultingowych, w szczególności w pozyskiwaniu środków dotacji unijnych w realizacji projektów 

szkoleniowo-doradczych, edukacyjnych oświatowych.  

Jako firma działamy na rynku sług doradczych od roku 2005. Ostatnie sześć lat działalności były 

niezwykle owocne i przyniosły miarodajne wyniki, ponad 60 mln dofinansowania na projektu 

szkoleniowo-doradcze dla naszych klientów.  

DOBRY PROJEKT posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001-2008 w 

zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i środków inwestycyjnych, rozliczania i obsługi projektów, 

zarządzania projektami oraz szkoleń.   

W 2010 i 2012 roku firma została uznana za najbardziej skuteczną firmę w rankingu ogólnokrajowym 

branżowego pisma Fundusze Europejskiej w kategorii – POKL Liczba projektów zakwalifikowanych do 

dofinansowania. 

Od 2010 roku Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm szkoleniowych – nasze szkolenia 

przygotowujemy i realizujemy zgodnie z najwyższymi Standardami Usługi Szkoleniowej PIFS. 

Dostarczamy kompleksowe usługi ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych sytuacji biznesowych. 
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Program szkolenia: 

1. Zasady ogólne dotyczące zamknięcia 

projektu 

1.1  Podstawy prawne 

2. Podstawowe dokumenty regulujące 

rozliczanie projektów PO KL określające 

przebieg procesu zamknięcia projektu. 

3. Ogólne założenia do realizacji projektu 

zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o 

dofinansowanie. 

4. Prawidłowe dokumentowanie 

wydatków 

4.1 Opis dokumentów. 

4.2 Opis związku wydatku z projektem. 

4.3 Udokumentowanie poszczególnych 

rodzajów wydatków. 

5. Ogólne zasady kwalifikowania 

wydatków. 

6. Wydatki niekwalifikowalne. 

7. Rozliczenie końcowe projektu. 

7.1. Zwrot niewykorzystanych środków i 

oszczędności. 

7.2. Terminy i konsekwencje ich 

naruszenia 

7.3  Weryfikacja kryteriów dostępu, 

wskaźników oraz kryteriów 

strategicznych. 

8. Reguła proporcjonalności, a 

nieosiągnięcie celów projektu. 

9. Zamykanie projektu. 

9.1. Karta zamknięcia projektu. 

9.2. Prawa autorskie w PO KL. 

9.3. Przychód i trwałość po zakończeniu 

projektu PO KL. 

9.4 Pomoc publiczna w projektach POKL   

10.  Archiwizacja dokumentacji projektu. 

11.  Przygotowanie projektu do kontroli 

12.  Zasady przebiegu kontroli w projekcie 

13.  Błędy najczęściej popełniane przez 

beneficjentów 

 

 

EKSPERT PROWADZĄCY SZKOLENIE:  

Joanna Kasprzak-Dżyberti 

 

Założycielka i właścicielka DOBREGO 

PROJEKTU. Specjalista w zakresie funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej.  Z sukcesem 

prowadzi własne biuro doradcze od 2005 roku. 

Stworzyła sprawny zespół konsultantów z 

różnych dziedzin. Świadczy profesjonalne 

usługi doradcze w zakresie pozyskiwania 

dotacji unijnych oraz prawidłowej realizacji 

projektów, zarządzania projektami, rozliczeń 

finansowych, sprawozdawczości, dla klientów 

z terenu całego kraju. Brała udział w 

zarządzaniu  ponad 130 projektów w różnych 

instytucjach finansujących na terenie całego 

kraju. Firma Pani Joanny wielokrotnie była 

wyróżniana w rankingach najbardziej 

skutecznych firm doradczych w 

Polsce.  Wdrożyła w swoim biurze system 

zarządzania jakością ISO 9001-2008. 

Laureatka „Srebrnego Lauru Umiejętności i 

Kompetencji” Opolskiej Izby Gospodarczej w 

2011 roku. Od czerwca 2014 roku Regionalny 

Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Firm 

Szkoleniowych na województwa: opolskie i 

dolnośląskie. Trenerka, coach ACC ICF, 

członek wielu organizacji społecznych. 
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AGENDA SZKOLENIA 

09.00 – 09.30 Rejestracja Uczestników 

09.30 – 11.00 SESJA PIERWSZA 

11.00 – 11.15 przerwa kawowa 

11.15 – 12.45 SESJA DRUGA 

12.45-13.30 przerwa obiadowa  

13.30 – 15.00 SESJA TRZECIA 

15.00 -16.00 Podsumowanie, odpowiedzi na pytania 

Cena: 250 zł/ netto za osobę + VAT 23% 

Cena dla klientów DOBREGO PROJEKTU* : 50 zł/ netto za osobę + VAT 23% 

*za klienta uznaje się instytucję/podmiot który w latach 2012-2014 podpisał umowę z DOBRYM PROJEKTEM 

oraz zapłacił należności wynikające z realizacji usługi.  

Cena zawiera: 

 uczestnictwo szkoleniu dla jednej osoby,  

 materiały szkoleniowe, certyfikat  

 obiad, przerwy kawowe  

Terminy szkolenia: 

 18.11.2014. - zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 14.11.2014r. 

 25.11.2014. - zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 21.11.2014r. 

 02.12.2014. - zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 28.11.2014r. 

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa DOBREGO PROJEKTU w Opolu ul. Ozimska 184. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Po otrzymaniu 

formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-

mail wskazany w formularzu. 

Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia:  

Marcin Kasprzak-Dżyberti tel. 77 4021480 e-mail: marcin@dobry-projekt.pl  

Mariusz Dziedzic tel. 774021481 e-mail: m.dziedzic@dobry-projekt.pl  

Serdecznie zapraszamy! 
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