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PROGRAM SZKOLENIA 

Tytuł 

szkolenia 

Europejski Fundusz Społeczny w aspekcie przygotowywania projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Trener Dominik Łazarz 

Miejsce Kołaczyce - Sala konferencyjna 

Nr zakresu 2 nr usługi 4 Data 17.06.2010 

Godzina  

08.00-08.30 Rejestracja uczestników szkoleń. 

08.30-10.00 Europejskiego Funduszu Społecznego, główne obszary wsparcia, dokumenty 

o znaczeniu strategicznym i polityka horyzontalna UE.  

 diagnoza europejskiej polityki regionalnej w odniesieniu do EFS  

 obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego  

 nakreślenie priorytetowych polityk horyzontalnych UE (zwłaszcza 

polityki niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju) w kontekście 

wyboru grupy docelowej  

10.00-10.15 Przerwa na kawę 

10.15-11.45 Szczegółowa prezentacja priorytetów centralnych i regionalnych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z diagnozą w odniesieniu do grupy 

szkoleniowej 

 prezentacja założeń PO KL 

 omówienie znaczenia Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL  

oraz jego struktury 

 priorytety  regionalne  

 priorytety centralne  

11.45-12.30 Przerwa obiadowa 

12.30-14.00 Przygotowania projektu – zastosowanie metodologii zarządzania cyklem 

życia projektu (problemy, cele, rezultaty) cz. 1 

 

 identyfikacja interesariuszy, w tym zwłaszcza grupy docelowej 

 identyfikacja problemu startowego 

 zajęcia warsztatowe 

14.00-14.15 Przerwa na kawę 

14.15-15.45 Przygotowanie  projektu – zastosowanie metodologii zarządzania cyklem 

życia projektu (problemy, cele, rezultaty) cz. 2 

 

 drzewo problemów  

 drzewo celów 

 wybór strategii  

 zajęcia warsztatowe 

15.45 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia  
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Tytuł 

szkolenia 

Europejski Fundusz Społeczny w aspekcie przygotowywania projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Trener Dominik Łazarz 

Miejsce Kołaczyce - Sala konferencyjna 

Nr zakresu 2 nr usługi 4 Data 18.06.2010 
Godzina  

08.00-08.30 Rejestracja uczestników szkoleń. 

08.30-10.00 Przygotowanie projektu – zastosowanie metodologii zarządzania cyklem 

życia projektu (problemy, cele, rezultaty) cz. 3 

 

 matryca logiczna i jej struktura 

 zajęcia warsztatowe 

10.00-10.15 Przerwa na kawę 

10.15-11.45 Główne informacje o strukturze wniosku aplikacyjnego – zawartość 

merytoryczna oraz wypełnianie fiszki projektu cz. 1 

 

 elementy wniosków aplikacyjnego  

 harmonogram 

 wstępne omówienie części dotyczącej budżetu w generatorze 

11.45-12.30 Przerwa obiadowa 

12.30-14.00 Główne informacje o strukturze wniosku aplikacyjnego – zawartość 

merytoryczna oraz wypełnianie fiszki projektu cz. 2 

 

 zajęcia warsztatowe: wypełnianie fiszki projektu (przenoszenie m.in. 

wyników analizy grupy docelowej, problemów i zawartości matrycy do 

wniosku) 

 omówienie aktualnych konkursów WUP w Rzeszowie  

 omówienie ważnych dla grupy szkoleniowej konkursów z priorytetów 

centralnych, a także na podstawie Planów Działań planowanych 

konkursów WUP 

14.00-14.15 Przerwa na kawę 

14.15-15.45 Najważniejsze informacje o tworzeniu budżet w ramach EFS - POKL 

 główne zasady kawlifikowalności kosztów 

 zasady tworzenia budżetu zadaniowego, koszty bezpośrednie oraz koszty 

pośrednie 

 cross-finansing, zasady zakupu sprzętu w ramach projektu 

 zajęcia praktyczne  

15.45 Zakończenie szkolenia  
 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


