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Szanowni Państwo, 

W momencie sięgania po środki unijne, Beneficjenci często myślą jedynie w perspektywie okresu 

planowanej realizacji projektu. Często zapominają o koniecznych do wypełnienia zasadach, 

wymogach, które z uwagi na odległą perspektywę 3-5 lat po zakończeniu inwestycji mogą zostać 

pominięte, a mają istotny wpływ na kształt projektu i zachowanie jego trwałości.  

Wychodząc temu naprzeciw, zapraszamy na szkolenie, którego celem jest analiza zagadnienia 

trwałości projektu w kontekście praktycznych problemów interpretacyjnych pojawiających się w toku 

realizowanych projektów inwestycyjnych w latach 2007-2013. Założeniem szkolenia jest 

usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych. 

Należy mieć na względzie fakt, iż trwałość projektu to tylko jedno z zagadnień kontrolowanych po 

zakończeniu realizacji projektu. 

 

Podczas szkolenia:  

 Dowiesz się czym jest problem trwałości projektu   

 Jaki jest okres trwałości projektu  

 Czym jest  zasada zachowania trwałości projektu 

 Jakie są podstawy prawne i regulacje programów operacyjnych w zakresie trwałości projektów 

 Jakie są konsekwencje niezachowania trwałości projektu 

 Jak wygląda kontrola trwałości projektu oraz obowiązki beneficjenta  

Na szkolenia zapraszamy głównie: 

 Beneficjentów inwestycyjnych projektów (RPO, POIG), w szczególności 

objętych pomocą publiczną 

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 

inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowo-doradczych. 

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

niezwykle owocne i przyniosły miarodajne wyniki, ponad 60 mln dofinansowania 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. Podstawy prawne i regulacje programów operacyjnych w zakresie trwałości projektów. 

2. Zmiany w projekcie w zakresie: 

a) zasadniczej modyfikacji, 

b) zmiany charakteru własności infrastruktury, 

c) zaprzestania działalności, 

d) zmiany charakteru operacji, 

e) zmiany warunków realizacji operacji, 

f) uzyskania nienależnej korzyści 

3. Konsekwencje niezachowania trwałości w projekcie  

4. Obliczanie wartości korekty finansowej w przypadku naruszenia trwałości projektu. 

5. Weryfikacja zachowania zasady trwałości projektu 

6. Kontrole trwałości projektu, monitoring projektu w okresie trwałości  

 

EKSPERT PROWADZĄCY SZKOLENIE: 

Tomasz Kała  

 

 

 

 

 

 

Od 2004 roku pracuje w instytucjach i firmach 
prywatnych na stanowiskach związanych z 
obszarem funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.  
Specjalizuje się w projektach objętych pomocą 
publiczną, w tym projektach inwestycyjnych.  
Z powodzeniem kieruje Działem Projektów w 
DOBRYM PROJEKCIE. 
Do jego głównych obowiązków należy:  
- doradztwo w zakresie możliwości aplikowania 
o środki w ramach funduszy strukturalnych UE, 
- tworzenie oraz audyt projektów 
szkoleniowych oraz inwestycyjnych w ramach 
wszystkich programów operacyjnych: PO IG, 
RPO, PO KL, PROW 
- wsparcie podmiotów w zakresie realizacji 
oraz rozliczania projektów inwestycyjnych i 
badawczo - rozwojowych. 
 Jest autorem wielu projektów 
inwestycyjnych tworzonych dla 
przedsiębiorców w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych głównie o 
charakterze badawczo-rozwojowym oraz dla 
instytucji otoczenia biznesu.  
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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: 300 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: 

 12.11.2014. - zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 07.11.2014r. 

 19.11.2014. - zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 14.11.2014r. 

 26.11.2014. - zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do dnia 21.11.2014r. 

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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