Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92,
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl

Zapraszamy na szkolenie:

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020
(kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany
w projektach unijnych) – nowości 2018
22 sierpnia 2018 r.
Adresaci:

Samorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne,
instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje
Wdrażające/ Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Cele:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
− jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku;
− jak świadomie zaimplementować do realizowanego projektu zmiany wynikające
z nowelizacji wytycznych;
− jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020;
− jak traktować oszczędności w projektach;
− jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym
(wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie
reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych
i wieczornych, etc.);
− w jaki sposób umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku
o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji
dokumentów;
− jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego
dochodu;
− na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu,
horyzont czasowy);
− jak zachować trwałość projektu;
− jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS;
− jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Korzyści:

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
− szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia
są omawiane i analizowane;
− poznasz najnowsze interpretacje Ministerstwa
Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków;
− usprawnisz proces realizacji zamówień w ramach zasady konkurencyjności;
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−

zmniejszysz ryzyko korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów zarówno
w okresie realizacji projektu, trwałości i całym okresie archiwizacji dokumentów.

Prowadzący:

Specjalista
w
zakresie
funduszy
unijnych,
doświadczony
trener
i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które
otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).
Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji
publicznej. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu
oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami
finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej.

Miejsce:

Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu; 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna

Czas trwania:

10:00-15:00

Cena:

360 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 08.08.2018 r.
Cena podstawowa: 390 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST
oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

− 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
− 20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach
Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :
1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy
o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.
2. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych:
3. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.
4. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.
5. Pomoc publiczna – na co zwracać szczególną uwagę?
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6. Kwalifikowalność wydatków:
− Nowelizacja wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz
Funduszu
Spójności
na
lata
2014-2020
–
główne
zmiany
i różnice w podejściu względem dwóch poprzednich wersji dokumentu.
− Omówienie
najnowszych interpretacji Ministerstwa Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków oraz zasady trwałości- warsztat, case study.
7. Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku.
8. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).
9. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu
art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
10. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej.
11. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.
12. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście
oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej
w perspektywie 2014-2020.
13. Luka finansowa − określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia
luki finansowej.
14. Zasady określenia poziomu dofinansowania.
15. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013
oraz 2014-2020.
16. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303
w perspektywie 2014-2020.
17. Kontrola projektów generujących dochody − instytucje kontrolujące i ich kompetencje.
18. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów
generujących dochody.
19. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020.
20. Promocja projektów w okresie trwałości.
21. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.
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KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Kluczowe aspekty realizacji projektów UE […]
22.08.2018 r.
Preferowany termin zgłaszania: do 08.08.2018 r. – cena 360 zł
Ostateczny termin zgłaszania: 15.08.2018 r. – cena 390 zł

Dane do wystawienia FV
Nabywca:

Odbiorca (jeśli istnieje rozróżnienie):

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………….

… …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

-

Nr NIP -

-

1. ...............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

2.................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

RABAT 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

……………………….…………………………………....
podpis i pieczątka osoby delegującej

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na nr 52 321 18 92 lub skan na mail: szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa telefonicznie najpóźniej trzy dni robocze przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie
Państwa 50% opłaty za szkolenie. (Patrz: Regulamin szkoleń otwartych)
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