
 

 

 

 

 

  

OFERTA SZKOLENIA 
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA 

dla POWER 2014-2020 

Praktyczne warsztaty dla użytkowników  

Opole, 01.07.2015 roku  

 

 



 

 

Szanowni Państwo, 

Od kwietnia 2015 roku otworzyło się już 15 naborów wniosków w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Każdy z wniosków o dofinansowanie musi być przygotowany i przesłany poprzez System 

Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.  

Jest to aplikacja zdecydowanie różniąca się od generatora wniosków POKL.  

 

 

Cele szkolenia (program): 

 Praktyczne nabycie umiejętności obsługi systemu SOWA 

 Poruszanie się po aplikacji 

 Sporządzenie budżetu i harmonogramu 

 Zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku  POWER 2014-2020. 

Na szkolenia zapraszamy głównie: 

Specjalistów ds. projektów, zespoły projektowe, potencjalnych wnioskodawców POWER m.in.: 

jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe,  instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, 

instytucje pomocy społecznej, przedsiębiorców.  

Metody dydaktyczne wykorzystywane w trakcie szkolenia: 

-  praktyczne warsztaty przy komputerach, prezentacja, wykład  

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 220 projektów pozytywnie ocenionych, z różnych 

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

przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. 

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. 

 

Terminy szkolenia: 

Data Miejscowość Adres 

14.07.2015  Wrocław Wrocław, WenderEDU Business Center  
ul. św. Józefa 1/3 

21.07.2015 Katowice  Katowice, ul. Mickiewicza 29, biurowiec 
Węglokoks S.A. 



 

 

 

 

EKSPERT PROWADZĄCY SZKOLENIE:         Joanna Kasprzak-Dżyberti 

 

Założycielka i właścicielka DOBREGO 

PROJEKTU. Specjalista w zakresie funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. Ekspert ds. 

Europejskiego Funduszu Społecznego przy 

Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.  

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. 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. Trenerka, coach ACC ICF, członek 

wielu organizacji społecznych. 

 

 

AGENDA SZKOLENIA 

09.00 – 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 zawiera: 

 uczestnictwo szkoleniu dla jednej osoby,  

 warsztaty przy komputerze (1 osoba na stanowisko) 

 materiały szkoleniowe, certyfikat,  

 obiad, przerwy kawowe  



 

 

 

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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