
 

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW EFS, 
W TYM KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

 
INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Proponujemy Państwu udział w zajęciach stacjonarnych, które w swoim zakresie obejmuje zapoznanie 
pracowników beneficjentów z aktualnym stanem aktów prawnych i wytycznych w zakresie realizacji i rozliczania 
projektów współfinansowanych z EFS w latach 2014-2020 i przygotowanie ich do samodzielnej pracy w 
zespołach projektowych. Szkolenie zostanie podparte praktycznymi przykładami, dzięki temu zdobędą 
umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w wykonywaniu swoich obowiązków. Po 
zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo realizować i rozliczać 
projekty z zastosowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.  

 
CELE I KORZYŚCI:  
Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia to: 
 Znajomość obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. 
 Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie. 
 Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków. 
 Znajomość zasad zatrudniania personelu. 
 Umiejętność przygotowania wniosku o płatność w systemie SL 2014. 
Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem w zakresie 
rozliczania projektów. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień 
i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami rozliczającymi projekty. 
 
PROGRAM: 
1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie: 

a) obowiązek stosowania wytycznych, 
b) obowiązek osiągnięcia wskaźników, 
c) zasady przekazywania środków, 
d) obowiązek stosowania SL 2014. 

2. Warunki kwalifikowalności wydatków: 
a) kwalifikowalność projektów, 
b) kwalifikowalność uczestników, 
c) warunki kwalifikowalności wydatków, 
d) katalog wydatków niekwalifikowanych, 
e) częściowe zawieszenie Wytycznych. 

3. Koszty związane z zaangażowaniem personelu: 
a) definicja personelu w Wytycznych, 
b) personel a wykonawca, 
c) warunki zaangażowania personelu, limit godzin w miesiącu, 
d) stosunek pracy, oddelegowanie, 
e) składniki wynagrodzenia, 
f) wolontariat, 
g) osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

4. Rozliczanie wydatków: 
a) realizacja rzeczowa i finansowa projektu, 
b) faktyczne poniesienie wydatku, 
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c) dokumentacja poniesionych wydatków, 
d) opis dokumentów księgowych, 
e) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej. 

5. Wniosek o płatność w SL 2014: 
a) rodzaje wniosków o płatność, 
b) informacje o projekcie, 
c) postęp rzeczowy, 
d) wskaźniki, 
e) problemy w trakcie realizacji projektu, 
f) postęp finansowy, 
g) zestawienie dokumentów, 
h) wydatki rozliczane ryczałtowo, 
i) zwroty/korekty, 
j) załączniki. 

 
 
ADRESACI: 
Szkolenie skierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS, 
w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują 
wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast 
i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW EFS, 
W TYM KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, 
Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro 

 
3 czerwca 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-14.00 

  

Cena: 469 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu w siedzibie Ośrodka, 
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24  
renata.bak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do  
31 maja 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/

