
Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc 
realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej. 

1. Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w 
programowaniu perspektywy finansowej

·   Prawo krajowe

·   Prawo unijne

·    Programy operacyjne- charakterystyka

·   Wielkość i struktura dostępnej puli finansowej

·   Sposób podziału środków finansowych

·   Podział interwencji na poziomie krajowym i regionalnym -   założenia, 
obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość 
dofinansowania, zasady kwalifikowania wydatków.

·   Regionalne programy operacyjne

·   Krajowe programy: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, 
Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc 
Techniczna

Pisanie wniosków o dofinansowanie - od propozycji do wykonania 
projektu

·   ogólne zasady przygotowania projektu  

·   analiza planowanych źródeł finansowania

·   przygotowanie budżetu projektu, kwalifikowalność wydatków w projekcie

·   procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej 
projektu

·   najczęściej popełnianych błędy powodujące odrzucenie projektu na 
etapie oceny formalnej oraz otrzymanie małej ilości punktów na etapie 
oceny merytorycznej.



 

Przygotowanie dokumentacji projektowej

·   praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu 
na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu/idei 
projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań 
projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania 
projektu

·   konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu 
Gantta

·   analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów

·   zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz 
biznes planu inwestycji.

Konsultacje z Wykładowcą

 Wprowadzenie do skutecznego zarządzania projektami
- specyfika projektów unijnych
- cechy i rola projektów
- zasady efektywnego zarządzania projektami

Planowanie i zarządzanie projektami ( między innymi wg metody 
PCM ).

Zespół projektowy
-zadania i podział ról zespołu projektowego
- komunikacja w zespole projektowym 

 Promocja projektów
- cele działań promocyjnych
- strategie skutecznej promocji
- określenie i dobranie grupy adresatów działań
- dobór form i narzędzi promocji
- gromadzenie oznaczeń i logotypów
- materiały promocyjne  



 Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu
- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków 
- Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków 
- Przejrzystość i konkurencyjność wydatków

Prawo zamówień publicznych i inne aspekty prawne w projektach
- stosowanie PZP w praktyce,

- przygotowanie SIWZ
- zasada konkurencyjności  

- zasady ochrony danych osobowych w projekcie
- zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji.

 Sprawozdawczość realizacji projektu z wykorzystaniem narzędzi 
internetowych.

Charakterystyka budżetu projektów

- Budżet ogólny a budżet szczegółowy 
- Charakterystyka kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich
- Podział kosztów bezpośrednich na zadania 

Zasady rozliczania kosztów projektu

- Rozliczanie wydatków inwestycyjnych
- Rozliczanie prac B+R 
- Rozliczanie zadania zarządzanie projektem,  
- Rozliczanie kosztów pośrednich w projekcie 
- Rozliczanie cross-financingu 
- Rozliczanie zadań merytorycznych 
- Rozliczanie zadań zleconych

Księgowość projektu
- Dokumenty księgowe 
- Opisywanie faktur i dokumentów księgowych 
- Obieg dokumentów w projekcie

 Wniosek o płatność
- Harmonogram płatności- struktura, analiza przykładowego harmonogramu 
- Wniosek o płatność- obsługa w generatorze wniosków płatniczych 
- Załączniki do wniosku o płatność 

 Zarządzanie ryzykiem
- identyfikacja i klasyfikacja czynników ryzyka



- analiza ryzyka i wybór odpowiedniej strategii
- nadzorowanie i kontrola ryzyka

Monitoring, ewaluacja i ocena projektów
- kolejne etapy ewaluacji
- dobranie odpowiedniej metody badań ewaluacyjnych
- ocena trwałości projektu

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami 

 Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem projektów 

 Kontrola projektów- najczęściej popełniane błędy, studia 
przypadków.


