
 

PRAWIDŁOWE STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 
W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU 
Kontrola wydatkowaniu pieniędzy ze środków UE jest bardzo szczegółowa i obejmuje, wszędzie gdzie 
ma to zastosowanie, prowadzenie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dla osób nie 
posiadających doświadczenia i praktyki związanej z zamówieniami publicznymi, może być zaskakujące 
jakie uchybienia mogą prowadzić do naliczenia korekty finansowej sięgającej nawet całości kosztów 
kwalifikowanych. W tych procedurach wszystkie zapisy i ich dokumentowanie ma znaczenie prawne, 
dlatego od osób zajmujących się rozliczaniem projektów wymagana jest pogłębiona wiedza w tym 
temacie oraz wysoka skrupulatność w działaniu. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w 
webinarium podczas którego ekspert omówi i wyjaśni wszelkie formalności oraz czyhające „pułapki”, 
aby pomóc Państwu w uniknięciu kosztownych błędów. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zapoznanie z regulacjami dot. procedur zakupowych, stanowiących element umowy o 
dofinansowanie projektu z funduszy UE. 

• Przedstawienie prawidłowego toku postępowania. 

• Przestrzeżenie przed ew. konsekwencjami nieprawidłowego toku postępowania. 

• Zapoznanie się z case study z własnej praktyki eksperta. 

• Omówienie zmian w projekcie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dla nowej 
perspektywy 2021 – 2027. 

 
PROGRAM: 
1. Zastosowanie „Zasady konkurencyjności" w kontekście obowiązywania PZP. 
2. Zasada konkurencyjności w projekcie – tryby i progi. 
3. Szacowanie wartości zamówienia. 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
5. Warunki udziału w postępowaniu.  
6. Kryteria oceny ofert. 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty.  
8. Dokumentowanie zamówienia. 
9. Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego – warsztat. 
10. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości. 
11. Najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków dla nowej perspektywy 2021 – 2027. 
 
ADRESACI:  
Pracownicy instytucji realizujących i rozliczających projekty finansowane ze środków UE. 
 

SZKOLENIE ON LINE 
25 l istopada 2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Prawidłowe stosowanie zasady konkurencyjności w projektach 
współfinansowanych z funduszy europejskich 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
25 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 71 372 41 21 
milena.dudek@okst.pl; szkolenia@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 21 listopada 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:milena.dudek@okst.pl
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