Zakres tematyczny cyklu szkoleń
Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Zakres
Zasady kwalifikowalności
szkolenia
podstawy prawne
ramy czasowe kwalifikowalności
podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków
Koszty kwalifikowalne
koszty bezpośrednie, koszty pośrednie
koszty personelu
wkład niepieniężny
zasady wnoszenia wkładu własnego
cross-financing
kwalifikowalność VAT
dochód wygenerowany w projekcie
koszty niekwalifikowalne
najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków
Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
Zakres
podstawy prawne kwalifikowalności wydatków współfinansowanych z Europejskiego
szkolenia
Funduszu Społecznego w latach 2014-2020
uproszczone metody rozliczania wydatków
sposoby wnoszenia i dokumentowania wkładu własnego w projektach
cross-financing
kwalifikowalność VAT
finansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
zasada konkurencyjności
koszty pośrednie
koszty związane z angażowaniem personelu
kwalifikowalność uczestników projektu
reguła proporcjonalności
kwalifikowalność wydatków w projektach partnerskich
ujmowanie wydatków w budżecie wniosku o dofinansowanie
najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków
Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 20142020
Zakres
zakres przedmiotowy wytycznych do kwalifikowalności w zakresie realizacji zamówień
szkolenia
publicznych
ogólne zasady dotyczące realizacji zamówień publicznych w ramach RPO WK-P 2014 –
2020
zasady szczególne udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych w świetle Wytycznych do kwalifikowalności
zasady szczególne udzielania zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą
konkurencyjności, w tym zasady zastosowania poszczególnych trybów realizacji
zamówień

zasada konkurencyjności w zamówieniach realizowanych poza systemem ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym obowiązek przestrzegania obowiązku
upublicznienia informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego
przypadki odstąpienia od obowiązku zachowania zasady konkurencyjności przy
realizacji zamówień w ramach projektu
konflikt interesów w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020
obowiązek udokumentowania przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia oraz
zawarcia umowy
zasady nakładania korekt finansowych za stwierdzone naruszenia Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków przy realizacji zamówień publicznych
najczęściej popełniane błędy w zakresie stosowania Pzp i zasady konkurencyjności
Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
Zakres
zakres przedmiotowy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
szkolenia
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
ogólne zasady dotyczące realizacji zamówień w ramach RPO WK-P 2014-2020
zasady szczególne procedury rozeznania rynku w świetle Wytycznych do
kwalifikowalności
zasady szczególne udzielania zamówień w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych w świetle Wytycznych do kwalifikowalności
zasady szczególne udzielania zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
w tym zasady zastosowania poszczególnych trybów realizacji zamówień
zasada konkurencyjności w zamówieniach realizowanych poza systemem ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym obowiązek przestrzegania obowiązku upublicznienia
informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
szacowanie wartości zamówień wraz z jego dokumentowaniem
przypadki odstąpienia od obowiązku zachowania zasady konkurencyjności przy realizacji
zamówień w ramach projektu
obowiązek udokumentowania przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia oraz
zawarcia umowy
zasady nakładania korekt finansowych za stwierdzone naruszenia Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków przy realizacji zamówień
praktyczne zastosowanie aspektów społecznych w praktyce w zamówieniach
publikowanie ogłoszeń w Bazie konkurencyjności od strony praktycznej
najczęściej popełniane błędy w zakresie stosowania Pzp i zasady konkurencyjności
na przykładzie projektów współfinansowanych z EFS
Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 20142020
Zakres
logowanie do systemu
szkolenia
nawigacja i układ graficzny SL2014
ekran Projekt
wniosek o płatność (omówienie wszystkich bloków)
częściowy wniosek o płatność
korespondencja
harmonogram płatności

zamówienia publiczne
baza personelu
Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
Zakres
logowanie do systemu
szkolenia
nawigacja i układ graficzny SL2014
ekran Projekt
wniosek o płatność (omówienie wszystkich bloków)
częściowy wniosek o płatność
korespondencja
harmonogram płatności
zamówienia publiczne
baza personelu
Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) w projektach realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Zakres
podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko, w tym uzasadnienie dlaczego IZ
szkolenia
ma możliwość i obowiązek weryfikacji dokumentacji środowiskowej składanej w ramach
wniosków o dofinansowanie projektów
pojęcie przedsięwzięcia, przykłady przedsięwzięć z rozporządzenia OOŚ i dyrektywy OOŚ
pod kątem typów projektów w ramach konkursu oraz klasyfikacja przedsięwzięć pod
kątem wymagań ochrony środowiska:
• mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (gr. I) - obowiązek oceny
wynika z mocy prawa
• mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (gr. II)
- obowiązek oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny (screening)
• inne, mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (gr. III)
- obowiązek oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny
• przedsięwzięcia infrastrukturalne poza zakresem rozporządzenia OOŚ
i dyrektywy OOŚ - brak obowiązku oceny
• przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne poza zakresem rozporządzenia OOŚ
i dyrektywy OOŚ - brak obowiązku oceny
dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
EFRR:
• dla przedsięwzięć infrastrukturalnych lub nieinfrastrukturalnych objętych
załącznikami dyrektywy OOŚ lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania
na obszary Natura 2000
• dla przedsięwzięć infrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ
• dla przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ
załącznik 2.1. Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko/obszary Natura 2000:
• dokumenty wymagane w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko
• dokumenty wymagane w przypadku braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko
• wymagane dokumenty w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
obszary Natura 2000

• wymagane dokumenty w przypadku braku konieczności uzyskiwania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym wyłączenia przedsięwzięć z obowiązku
dostarczenia jakiejkolwiek dokumentacji środowiskowej w ramach wniosku
o dofinansowanie projektu z EFRR)
wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja środowiskowa (m.in. ostateczność
decyzji administracyjnych, kolejność wydawania decyzji administracyjnych,
uzasadnienie decyzji i postanowienia, spójność obszarowa i przedmiotowa
dokumentacji, ujęcie ramowej dyrektywy wodnej, ujęcie zagadnień związanych
z adaptacją i mitygacją do zmian klimatu, oddziaływania skumulowane, udział
społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko na etapie raportu OOŚ
i uzupełnień raportów OOŚ, elementy raportu OOŚ - w szczególności wariantowanie
i streszczenie w języku niespecjalistycznym, dzielenie przedsięwzięć, uwzględnienie
decyzji środowiskowej w decyzjach następczych, wypełnienie wymogu art. 96 ust.1
ustawy OOŚ w odniesieniu do decyzji innych niż decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach)
załącznik 2.2. Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ (ze
szczególnym uwzględnieniem wypełniania punktów 9.1.-9.3. w zakresie dostosowania
inwestycji do zmian klimatu) dla:
• przedsięwzięć infrastrukturalnych lub nieinfrastrukturalnych objętych załącznikami
dyrektywy OOŚ lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary
Natura 2000
• przedsięwzięć infrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ
• przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ
Załącznik 2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000.
załącznik 2.4. Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę
wodną
załącznik 2.5. Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt
i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów
inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, np. ekspertyza
przyrodnicza, tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem
wniosku o dofinansowanie projektu przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania
ścieków
powiązanie informacji dotyczących ochrony środowiska w różnych częściach wniosku
o dofinansowanie projektu, m.in. sekcji C.1., C.2., D.1. Formularza wniosku
o dofinansowanie projektu, załączników 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., dokumentacji
technicznej, zezwoleniach na inwestycję i ich spójność
najczęściej popełniane błędy w dokumentacji środowiskowej oraz inne elementy, na
które należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie
projektu i kompletowania dokumentacji środowiskowej.
Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Zakres
Pojęcie pomocy publicznej, w szczególności:
szkolenia
kto może być beneficjentem pomocy publicznej – pojęcie przedsiębiorstwa
definicja przedsiębiorcy i ustalanie wielkości przedsiębiorstwa
co nie jest działalnością gospodarczą – działalność użyteczności publicznej publiczne
szkolnictwo, opieka zdrowotna, sprawowanie władzy publicznej
czy najem mieszkań socjalnych i komunalnych to działalność gospodarcza

czy prosument może być przedsiębiorstwem
przesłanka selektywności, pochodzenia środków z zasobów państwowych i udzielenia
korzyści ekonomicznej
kiedy wsparcie państwa wpływa na konkurencję – w tym wsparcie udzielane
przedsiębiorstwu działającemu w warunkach monopolu prawnego i naturalnego
kiedy wsparcie państwa wpływa na wymianę handlową między państwami
członkowskimi UE – kwestia lokalności działalności przedsiębiorstwa
różne poziomy występowania pomocy publicznej
przykłady występowania pomocy publicznej w RPO
kumulacja pomocy publicznej
Występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach i rodzajach działalności:
budowa i zarządzanie infrastrukturą, w tym konsekwencje wyroku ws. Lipsk/Halle
sektor transportu
sektor mieszkaniowy i zagadnienia dotyczące rewitalizacji
gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
edukacja publiczna i niepubliczna: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe
działalność kulturalna
promocja gospodarcza, w tym jednostek samorządu terytorialnego
sektor energetyki i ochrony środowiska
działalność szkoleniowa
projekty badawczo - rozwojowe
pomoc występująca w obiektach infrastrukturalnych, w tym infrastruktura sportowa
Poszczególne przeznaczenia pomocy zgodnie z przepisami o wyłączeniach blokowych
i pomoc de minimis, w szczególności:
regionalna pomoc inwestycyjna, w tym dla IOB;
pomoc na infrastrukturę lokalną, w tym dla IOB;
pomoc w sektorze energetyki (w tym efektywność energetyczna i inwestycje w OZE);
pomoc de minimis:
sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
limit pomocy de minimis - jedno przedsiębiorstwo
kumulacja pomocy de minimis
pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie
Warsztaty w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie współfinasowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zakres
tworzenie koncepcji projektów metodyką PCM, w szczególności:
szkolenia
• określanie celów i wskaźników oraz sposobów ich pomiaru
• definiowanie grup docelowych
• definiowanie zadań
• kalkulacja budżetu
• tworzenie harmonogramu
• omówienie specyfiki projektów ryczałtowych przy wykorzystaniu Generatora
Wniosków o Dofinansowanie RPO WK-P 2014-2020
praktyczne wskazówki jak analizować dokumenty konkursowe
najczęściej popełniane błędy

