Centrum Administracji i Biznesu
ul. Damrota 33/13
50-306 Wrocław

- SOWA Przygotowanie wniosku
aplikacyjnego w ramach
EFS 2014-2020
Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 19.05.2015r. w Gdańsku,
w budynku Wyższej Szkoły Bankowej na ul. Żabi Kruk 12, godz. 10:00
- 15:00

I. Zakres Szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności aplikowania o fundusze z Europejskiego Funduszu
Społecznego w okresie Programowania 2014-2020.

II. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia
Czas trwania – 1 dzień 5 godz.
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie podzielony jest na moduły tematyczne, pozwalające na etapowe zmiany, co jest
zgodne z metodyką kształcenia. Każdy moduł ma określony cel ogólny i cele szczegółowe –
związane z nowymi umiejętnościami, bądź wiedzą. Moduły składają się z kilku jednostek –
zadań do wykonania, ćwiczeń. w których uczestnicy kształtują umiejętności podstawowe,
składające się na umiejętności ogólne. Sposób prowadzenia warsztatów zakłada
wielopłaszczyznowe, psychologiczne oddziaływanie na uczestników zajęć.
Założenia organizacyjne, metody kształcenia i procedury osiągania celów są odpowiednio
dobrane do celów szkolenia. Cele te są nastawione na zmianę postaw, nabycie samowiedzy,
wiedzy i nowych umiejętności, dlatego też wykorzystywane są przede wszystkim metody
aktywizujące. W procesie szkolenia stosować będę następujące metody:
•

mini wykład, będący wprowadzeniem do nowego tematu

•

metody sytuacyjne, polegające na analizowaniu i rozwiązywaniu problemów za pomocą
specjalnie opracowanego opisu sytuacji, mającego cechy autentyczności

•

ćwiczenia indywidualne i grupowe , ukierunkowanie na samopoznanie i kształtowanie
nowych umiejętności

III. Program szkolenia
Dzień 1 Opracowanie wniosku o dofinansowania
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
2. Nowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020,

3. Praca w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER (SOWA),
4. Sposób wypełnienia wszystkich pól nowego wniosku o dofinansowanie projektu EFS PO
WER.
5. Instrukcja wypełniania wniosku

IV. Wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych, które
otrzymają uczestnicy
Materiały szkoleniowe zawierające wskazówki przygotowane przez trenera w zakresie
przedmiotu szkolenia .
- skrypt

V. Sposób sprawdzania efektów szkolenia
Ocena efektywności szkolenia dokonywana będzie za pomocą kwestionariusza ankiety. Główne
kryteria oceny będą dotyczyć:
•

poziomu zadowolenia z przeprowadzonych zajęć

•

ocenę szkolenia i materiałów szkoleniowych

VI. Wykaz umiejętności
•

umiejętność samodzielnego opracowania
Europejskiego Funduszu Społecznego

wniosku

o

dofinansowanie

w

ramach

Prowadzący: ANNA GRZĄBA - LIPKA - trener, doradca zawodowy, koordynator projektów
unijnych krajowych oraz z komponentem ponadnarodowym. Posiada doświadczenie w
trenowaniu grup klientów organizacji budżetowych, pożytku publicznego z zakresu
konstruowania budżetów projektowych, zarządzania projektami finansowanymi z Unii
Europejskiej, pozyskiwania środków na działalność statutową, współpracy NGO z biznesem i
JST, ewaluacji i monitoringu w projektach.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Zgłoszenie proszę przysłać faksem na numer: 71/ 337-30-55, 71/ 794-04-01
lub mailem: biuro@centrumaib.pl; sekretariat@centrumaib.pl
19.05.2015 - Gdańsk - SOWA
Imię i nazwisko, stanowisko uczestników:
1. ………………………………………………………………………………….........
2.…………………………………………………………………………………..........
3.…………………………………………………………………………………..........
Nazwa Jednostki/Firmy…………...............………………………………………………………………….....
Adres Jednostki /Firmy Ulica : …………………………………………..............…………………………….
Kod
pocztowy/miejscowość
…………………………………….......................

:………………………............

Telefon :……………………………………….......….............… Faks :……………………………………......
E – mail :…………………………………………........................ NIP :…………………………………….....
Koszt szkolenia 1 os. wynosi 260 zł netto: Do podanych cen nie doliczamy podatku

VAT w przypadku podpisania niniejszego oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i stanowi usługę kształcenia zawodowego. W
przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

OŚWIADCZENIE
na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT

OŚWIADCZAM, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi
kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane
jest ze środków publicznych:
a) w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku
od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub b) w co najmniej 70% - zgodnie z
treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.20l3r. w sprawie
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z
2013 poz. 1722).
......………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenie powinno być podbite i podpisane przez upoważnioną do tego osobę oraz przesłane
faksem lub mailem.
3. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt: autorskich materiałów szkoleniowych, imienny
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, catering – przerwa kawowa.
4. Wynagrodzenie za szkolenie płatne będzie po przeprowadzeniu szkolenia, w terminie 7 dni od
daty wystawienia faktury. (istnieje możliwość wydłużenia terminu w trybie indywidualnych
ustaleń)
5. W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału na 4 dni robocze przed
szkoleniem do godz 10(wymagana forma pisemna – mail bądź faks) Centrum AiB obciąży
zgłaszającego kwotą uczestnictwa w szkoleniu.
6. Centrum AiB zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu i miejsca oraz godziny
rozpoczęcia szkolenia z powodów od niego niezależnych.
7. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy Centrum AiB i przetwarzania na potrzeby
tej firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych. Wyrażamy również
zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
8. Podpisane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z
zawarciem umowy oraz upoważnia Centrum AiB do wystawienia faktury bez składania podpisu
przez Zgłaszającego
9. Oświadczam że tematyka szkolenia pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub
zawodem jaki wykonuje uczestnik szkolenia. W związku z powyższym stanowi usługę
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.

10.Wyrażam

zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez
Centrum Administracji i Biznesu Alicja Laszkiewicz we Wrocławiu w celach handlowych i
marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

…......................................................…...................................
data, pieczątka, Podpis os. odpowiedzialnej za zgłoszenie
Piotr Leśniewicz, 71-718-16-22, piotr.lesniewicz@centrumaib.pl
Sekretariat tel. 71 728 14 18 lub 71 718 33 55
fax 71 337 30 55, 71 794 04 01
*** ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP LICZĄCYCH 20-45
OSÓB ***
w przypadku chęci zorganizowania takiego szkolenia proszę o kontakt!
Wiadomość wysłana zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 o świadczeniu
uslug drogą elektroniczną). Serdecznie przepraszamy osoby nie zainteresowane tą wiadomością, za

poświecony czas i zajęte miejsce w skrzynce odbiorczej.Osoby, które nie chcą otrzymywać naszych
informacji prosimy o odesłanie e-maila zwrotnego na nasz adres z "NIE" w temacie wiadomości

