
 

                                

 

 

Program szkolenia : "Projekty z EFS w ramach RPO Województwa 
Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020" 

Godz. Temat 

9.00-11.30 I.    Fundusze Europejskie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 

cele, programy, założenia 

1. Przegląd działań w ramach RPO WL ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

rynku pracy oraz działań społecznych, 

1.2. Zakres wsparcia, typy projektów, typ beneficjentów, 

1.3 Harmonogram naborów wniosków na rok 2015 i 2016. 

II.    Proces rejestracji wniosku w systemie aplikacyjnym 

- aspekty praktyczne w oparciu o generator aplikacyjny. 

 

11.30-11.45 Przerwa kawowa 

11.45-14.00 III.     Praktyczne aspekty aplikowania o fundusze z EFS w ramach 

RPO WL 

1. Określenie przykładowych celi, wskaźników realizacji oraz 

grupy docelowej . 

14.00-14.15 Przerwa kawowa 

14.15-15.45       IV.      Praktyczne aspekty aplikowania o fundusze z EFS w ramach  

                  RPO WL – c.d. 

1. Określenie przykładowych zadań, 

2. Zasady tworzenia budżetu oraz harmonogramu.           

                   

 

Wszystkie zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą omawiane w oparciu o aktualne 

wytyczne m.in.:  

1.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków  w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.  

2. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 

r.;  

3. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na 

lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.;  

4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 

r.;  

5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;  


