
 

                                

 

 

 

Program szkolenia : „Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego  

oraz programu POWER w nowej perspektywie finansowej  

na lata 2014-2020”  

 

Godz. Temat 

9.30-10.00 I. ABC funduszy europejskich na lata 2014-2020 – cele, programy, 

założenia 

1. Czym są fundusze europejskie? 

2. Dokumenty strategiczne (europejskie – krajowe – regionalne), 

3. Podział nowych Funduszy Europejskich, 

4. Cele i zasady podziału środków z EFS w latach 2014-2020.    

10.00-10.45 II.    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

1. Wstęp do Programu POWER, 

2. Omówienie podstawowych pojęć Programu, przedstawienie osi 

priorytetowych, jak korzystać z dokumentów, 

3. Omówienie dokumentów związanych z PO WER: Program 

POWER, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych,  

4. Dofinansowania w ramach programu POWER na działania 

społeczne i rozwój przedsiębiorczości, 

4. Aktualny harmonogram konkursów POWER. 

10.45-11.45 III.     Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

1. RPO województwa lubelskiego – zagadnienia ogólne, 

podstawowe pojęcia i zasady, 

2. Omówienie dokumentów związanych z RPO: Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych, harmonogramu naborów itp., 

3. Dofinansowanie z RPO na rozwój przedsiębiorczości i rynku 

pracy, 

4. Dofinansowanie z RPO na działania społeczne, 

5. Harmonogram naborów na 2016 rok. 

11.45-12.00 Przerwa kawowa 

 

12.00-14.15 

      

 IV. Praktyczne aspekty aplikowania o fundusze z EFS w ramach RPO 

WL i programu POWER z wykorzystaniem generatorów aplikacyjnych 

SOWA oraz LSI2014EFS: 

 Omówienie problematyki i celów projektu, 

 Określenie wskaźników wartości celu, rezultatów, produktów i 

sposobów ich pomiaru – narzędzia i metody monitoringu oraz 



 

                                

 

 

ewaluacji, 

 Określenie opisu  grup docelowych, ich potrzeb barier i oczekiwań 

oraz sposobu rekrutacji, 

 Określenie przykładowych zadań, 

 Omówienie zarządzania projektem, 

 Omówienie ryzyka i zarządzania nim w projekcie; 

 Omówienie standardu minimum równości szans i kobiet. 

14.15-14.30 Przerwa kawowa 

 

14.30-16.00 

 

IV. Praktyczne aspekty aplikowania o fundusze z EFS w ramach RPO 

WL i programu POWER z wykorzystaniem generatorów aplikacyjnych 

SOWA oraz LSI2014EFS – c.d.: 

 Zasady tworzenia budżetu oraz harmonogramu projektu,   

 Najważniejsze zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków w 

ramach projektów EFS. 

 Zasady zlecania usług w ramach projektów EFS ( zamówienia 

publiczne/zasada konkurencyjności).     

 

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;  


