
 

 

 

 

 

  

OFERTA SZKOLENIA 
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków  
w projektach na lata 2014-2020 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 

Opole, 13 luty 2015 
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Szanowni Państwo, 

Komisja Europejska zatwierdziła 13 lutego 2015 roku wszystkie programy operacyjne dla 

Polski na lata 2014-2020! 

W nowej perspektywie 2014-2020 będzie obowiązywał jeden dokument określający zasady 

kwalifikowania wydatków dla wszystkich programów unijnych (z wyjątkiem Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich). 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło konsultacje społeczne 12 stycznia 2015 dla 

oficjalnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. Lada dzień zostanie zatwierdzona ostateczna wersja tego dokumentu.  

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do opracowywania budżetów i 

prawidłowego rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach nowej 

perspektywy finansowej 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu zasad finansowania nowych 

projektów oraz kwalifikowalności wydatków, różnic wobec poprzedniego okresu.  

Pierwsze konkursy w ramach perspektywy 2014-2020 będą już otwarte w II kwartale 2015!  

To już najwyższy czas, aby przygotować się do aplikowania o nowe dotacje! 

 

Dzięki udziale w szkoleniu nastąpi:  

 wzrost wiedzy i pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków, jak również zasad tworzenia budżetu ogólnego i budżetu szczegółowego  

 poznanie kategorii wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych  

 aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących wytycznych w 

sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych 

Na szkolenia zapraszamy głównie: 

 zespoły projektowe, księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, pracowników zespołów 

finansowych, audytorów wewnętrznych, koordynatorów projektów i kierowników projektów 

instytucji, które korzystają lub zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy europejskich 

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, szkoleniowo-doradczych, edukacyjnych, oświatowych.  

Jako firma działamy na rynku sług doradczych od roku 2005. 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 latach 2007-2013 przygotowaliśmy ponad 250 projektów pozytywnie ocenionych, z różnych 

programów operacyjnych i dla różnych beneficjentów: od jednostek samorządu terytorialnego po 

przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. 
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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. 

Program szkolenia: 

 

1. Dokumenty regulujące zasady 

kwalifikowania wydatków 

2. Podstawa prawna 

3. Cel, zakres regulacji oraz 

obowiązywanie wytycznych 

4. Procedury w zakresie kwalifikowalności 

projektów i wydatków 

o Ramy czasowe kwalifikowalności 

o Ocena kwalifikowalności projektu 

o Ocena kwalifikowalności wydatku 

o Wydatki niekwalifikowane 

o Zasada faktycznego poniesienia 

wydatku 

o Koszty pośrednie 

5. Szczegółowe zasady kwalifikowalności 

wydatków dla Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu 

Spójności 

o Dokumentacja niezbędna do 

przygotowania projektu 

o Zakup nieruchomości 

o Wydatki operacyjne 

6. Szczegółowe zasady kwalifikowalności 

wydatków dla Europejskiego Fundusz 

Społecznego 

o Kwalifikowalność uczestników 

projektu 

o Podstawowe zasady 

konstruowania budżetu projektu 

finansowanego ze środków EFS 

o Koszty pośrednie w projektach 

finansowanych z EFS 

o Projekty innowacyjne i 

ponadnarodowe 

o Działania finansowane zgodnie z 

programem Erasmus + 

 

 

 

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: 280 zł/ netto za osobę + VAT 23% 

Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z firmy/instytucji , cena za udział w szkoleniu drugiej i kolejnej 

osoby wynosi 230zł netto + VAT 23%.  

Cena zawiera: 

 uczestnictwo szkoleniu dla jednej osoby,  

 materiały szkoleniowe, certyfikat  

 obiad, przerwy kawowe  

Terminy szkolenia: 

Data Miejscowość Adres 

11.03.2015 Opole Opole , ul. Ozimska 184 – siedziba DOBREGO 
PROJEKTU  

18.03.2015 Wrocław Wrocław, WenderEDU Business Center  
ul. św. Józefa 1/3 

25.03.2015 Sosnowiec Sosnowiec, HARISPAL  
ul. Braci Mieroszewskich 122 b 

01.04.2015 Kraków Kraków,  Małopolski Instytut Kultury,  
ul. Karmelicka 27 

 

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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