Szkoła w Unii Europejskiej
– ABC pozyskiwania funduszy
unijnych

Na osoby ubiegające się o środki w ramach POKL
czeka wiele pułapek i przeszkód związanych
z dokumentacją konkursową. Aby przygotować
dobry projekt w ramach programów pomocowych
UE wymagany jest bardzo duży wysiłek, cierpliwość
oraz konsekwencja w dążeniu do celu. Dołożymy
wszelkich starań aby z naszą pomocą stworzyli
Państwo unikalne projekty o bardzo dużej wartości
dodanej dla swojej szkoły.
CEL SZKOLENIA:
Szkolenie „Szkoła w Unii Europejskiej –
ABC pozyskiwania funduszy unijnych” to praktyczne
kompendium realizacji projektów unijnych.
Cel szkolenia koncentruje się na pomocy jednostkom
oświatowym w analizie bieżącej sytuacji szkoły,
odpowiednim sformułowaniu celów projektu, ich
uzasadnieniu a także praktycznym podejściu do
tworzenia wniosków o dofinansowanie.
UCZESTNICY:
Aby zapewnić maksymalną efektywność szkolenia
zachęcamy do udziału w zajęciach członków zespołu
projektowego składającego się z przedstawicieli:
• Dyrekcji, którzy na etapie przygotowania
i
realizacji
projektu
udzielą
wparcia
w zakresie formalno-prawnych aspektów
działalności szkoły,
• Nauczycieli i pedagogów, którzy opracują projekt
merytoryczny i będą czuwali
nad jego
prawidłową realizacją programową
• Księgowości,
którzy
będą
czuwali
nad
prawidłowym rozliczeniem projektu
• Sekretariatu, którzy będą stanowili wsparcie
organizacyjne w realizacji projektu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Korzyści jakie płyną z uczestnictwa w szkoleniu to
m.in. uzyskanie jasnej, przejrzystej i rzetelnej
informacji oraz wsparcia dotyczącego tworzenia
wniosków o pozyskanie środków w ramach POKL
dopasowanej do indywidualnych potrzeb Szkoły.
Aby dobrze zrozumieć metodologię pracy przy
projektach na pozyskanie środków unijnych ważne
jest podejście do tematu nie tylko od strony
teoretycznej ale także praktycznej. Praktyczne
podejście do tematyki projektów na pozyskanie
środków w ramach POKL przejawia się pracą na
generatorze wniosków. Otrzymują Państwo
wszelkie niezbędne informacje w jaki sposób
przygotować się do opracowywania wniosku a
następnie w jaki sposób go wypełnić.
Unikalną częścią tego szkolenia jest opieka
poszkoleniowa, co jest równoznaczne z tym, że
po szkoleniu otrzymują Państwo konsultację
ekspercką, dotyczącą napisanego przez Państwa
projektu. Porada ekspercka jest niezwykle
pomocna przed bezpośrednim
złożeniem
projektu, gdyż pozwoli rozwiać wszelkie
ewentualnie pojawiające się wątpliwości.
Udział w szkoleniu pozwoli na rozwój

umiejętności w zakresie:
•
•
•
•
•

Budowania zespołu projektowego
Przygotowania projektu
Zarządzania projektem
Przygotowania szczegółowego budżetu
projektu
Pracy na generatorze wniosków

Szkoła w Unii Europejskiej
– ABC pozyskiwania funduszy
unijnych

PROGRAM SZKOLENIA:
1.

Plany działania na rok 2011/2012, czyli na co
szkoła może pozyskać środki w ramach POKL.
Omówienie dobrych praktyk – przykłady
realizowanych projektów przez MDS dla
szkół

Jak skutecznie przygotować wniosek aplikacyjny
(praca z generatorem wniosków – wersja
papierowa – symulacje ).
• Przygotowanie opisu celu projektu.
• Formułowanie celów projektu zgodnie
z kryteriami SMART.
• Właściwy dobór i opis grupy docelowej
w projekcie.
• Jak zaplanować działania w projekcie?
• Rezultaty i produkty w kontekście
zaplanowanych działań.
• Zastosowanie zasady SMART w opisie
rezultatów produktów.
• Sposoby monitorowania zamierzonych
rezultatów, dobór narzędzi.
• Potencjał Wnioskodawcy, oraz sposoby
zarządzania projektem.
2. Budżet projektu.
• Przygotowanie budżetu szczegółowego
projektu – koszty kwalifikowalne i
niekwalifikowane.
• Koszty pośrednie w projekcie.
• Cross – financing, czyli środki trwałe w
projekcie.
• Wkład własny w budżecie projektu.

3.
Praca
w
generatorze
wniosków
na komputerach w siedzibie MDS centrum
• Konsultacje mailowe opracowanych części
wniosku
• Opracowanie wniosku i przygotowanie
dokumentacji do złożenia w Instytucji
Pośredniczącej
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
3 dni x 4 godziny (łącznie 12 godzin zegarowych)
CENA:
1500 zł / dzień
MIEJSCE:
Siedziba szkoły + siedziba MDS Centrum

