
BEZPŁATNE WARSZTATY 

Warsztaty doradcze są prowadzone przez doradcę Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach. Na zajęciach 

będzie brać udział grupa od 4 do 8 osób. Warsztaty będą łączyły w sobie elementy szkolenia (omówienie 

konkretnych zagadnień merytorycznych przez doradcę) z pracą indywidualną i grupową – rozwiązywanie 

konkretnych zadań i problemów, studia przypadków, rozmowę i wymianę doświadczeń pomiędzy 

osobami uczestniczącymi w warsztatach. 

Ze względu na formę zajęć (duży nacisk na ćwiczenia praktyczne i dyskusję), nie jest możliwe precyzyjne 

określenie czasu trwania warsztatów. Szacujemy, że każde zajęcia będą trwać od 3 do 5 godzin. Uczestnicy 

otrzymają na zakończenie zaświadczenie, potwierdzające uczestnictwo w warsztatach. Organizator 

zapewnia też materiały szkoleniowe i piśmiennicze. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezentujące 

instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, 

koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. 

Lp. Data Temat 

  20.08.2014r. 
Starostwo 
Ul. Armii 
Krajowej 9 
Godz.: 9:00 

Archiwizacja i zamknięcie projektu 
W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad końcowej weryfikacji poprawności 
projektu, porządkowania dokumentacji projektu związanej z jego zakończeniem i archiwizacji 
dokumentacji projektowej. Spotkanie ma pomóc osobom realizującym projekty POKL w poprawnym 
wykonaniu czynności związanych z zamknięciem projektu. 
Zasada konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami publicznymi 
Tematyka warsztatów obejmie zasady konstruowania zapytań ofertowych oraz umów gwarantujących 
bezpieczeństwo zamawiającego oraz kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy warsztatów będą mieli 
możliwość zapoznania się z szerokim rodzajem kryteriów oceny ofert innych niż cena pozwalających na 
dokonywanie pożądanych zakupów przy zachowaniu uczciwej konkurencji. 

  21.08.2014r. 
Biuro LGD 
Godz.: 9:00 

Przygotowanie do kontroli projektu POKL 
W trakcie warsztatów omówione zostaną procedury kontroli projektu obowiązujące w POKL. 
Szczegółowo omówione zostaną listy kontrolne projektu, tak, aby uczestnicy warsztatów otrzymali 
pełną wiedzę na temat wszystkich zagadnień, jakie podlegają weryfikacji w trakcie kontroli projektu. 
Na zajęciach praktycznych omówione zostaną zasady wypełniania standardowych oświadczeń i 
zestawień, stosowanych w trakcie kontroli. 
Zatrudnianie personelu w projektach POKL 
Na warsztatach szczegółowo omówione zostaną zasady zatrudniania personelu w projektach POKL. 
Przeanalizowane zostaną wszystkie ograniczenia związane z dostępnymi formami zatrudnienia. Zajęcia 
praktyczne poświęcone będą na analizę poprawności standardowych form zatrudnienia, najczęściej 
stosowanych w projektach. Wypracowany zostanie także zestaw informacji, jakie należy zebrać od 
osoby zatrudnianej do projektu, oraz zasady dokumentowania zatrudnienia i rozliczania wynagrodzeń 
personelu projektu. 
Warsztaty te będą przydatne nie tylko dla osób rozpoczynających projekt. Omówione informacje mogą 
być bardzo cenne do weryfikacji, czy zastosowane przez nas formy zatrudniania w realizowanym lub 
zakończonym projekcie są poprawne. 

  03.09.2014r. 
Starostwo 
Ul. Armii 
Krajowej 9 
Godz.: 9:00 

Równość kobiet i mężczyzn w projektach PO KL 
W trakcie warsztatów przedstawiona będzie szczegółowa wiedza z zakresu zasady równości kobiet i 
mężczyzn w projektach EFS, pozwalająca na poprawną realizację projektów POKL. 
Na warsztatach zaprezentowane będą standardy minimum, wyjątki od zasady równości kobiet i 
mężczyzn, definicja równości płci. Omówione zostaną stereotypy płci, obszary i poziomy dyskryminacji 
ze względu na płeć. Uczestnicy zapoznają się również z zasadą równościowego zarządzania projektem. 
Ochrona danych osobowych w projektach PO KL 
Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami bezpiecznego zarządzania systemami przetwarzania danych 
osobowych w projektach PO KL, na które składają się umiejętności pozyskiwania danych w sposób 
legalny i zgodny z celem projektu, tworzenie dokumentacji opisującej zasady bezpiecznego 
przetwarzania danych osobowych w postaci polityki i instrukcji, metody zabezpieczania danych 
przetwarzanych w projektach, definiowanie zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa 



Informacji. 
Zdobyta wiedza pozwoli instytucjom realizującym projekty w ramach PO KL zabezpieczać dane 
osobowe uczestników projektów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o ochronie danych 
osobowych i umowie o dofinansowanie projektu. 

  04.09.2014r. 
Starostwo 
Ul. Armii 
Krajowej 9 
Godz.: 9:00 

Zasady ryczałtowego rozliczania projektu POKL 
Warsztaty są skierowane dla osób zainteresowanych tematyką ryczałtowego rozliczania projektów 
POKL. W szczególności zapraszamy na nie osoby realizujące projekty finansowane w ramach działania 
9.5 POKL. Na warsztatach omówione zostaną zasady realizacji projektu, w którym koszty bezpośrednie 
są rozliczane kwotami ryczałtowymi lub przy pomocy stawek jednostkowych. Szczegółowo omówimy 
zasady i specyfikę realizacji oraz rozliczania takich projektów. Na zajęciach praktycznych szczegółowo 
przeanalizujemy zapisy umowy o dofinansowanie projektu, zasady poprawnego planowania takiego 
projektu oraz jego rozliczania na podstawie osiągniętych wskaźników. 
Monitoring i ewaluacja projektu 
Warsztaty poświęcone będą przede wszystkim zagadnieniu monitoringu projektu. Omówione będą 
zasady planowania wskaźników projektu i sposobu ich pomiaru, w zależności od typu projektu, 
specyfiki wskaźników itp. Na zajęciach omówione będzie także, w jaki sposób należy wykorzystywać 
proces monitoringu projektu i pomiar wskaźników w procesie zarządzania projektem. Warsztaty 
poświęcone będą też wprowadzeniu do zagadnienia ewaluacji projektu, zaprezentowane zostaną 
przykładowe obszary i metody ewaluacji projektów. 

 

 


