PROGRAM SZKOLENIA

Tytuł szkolenia

Vademecum wdrażania projektów - dokumentacja projektowa, sprawozdawczość,
monitoring i ewaluacja w projektach PO KL

Trener

Aleksandra Kalocińska

Miejsce

Restauracja Pieprz i Wanilia w Bydgoszczy, ul Mostowa 4, Sala „Waniliowa”

Nr zakresu
tematycznego
Godzina

3

nr usługi

6

Data

10-11.04.2013 r.

1 dzień: 9:00 – 16:00
2 dzień: 9:00 – 16:00
DZIEŃ PIERWSZY

08.30 - 09.00

Rejestracja uczestników szkolenia

09.00 - 10.30

Dokumentacja projektowa:
informacja i promocja
uczestnicy wsparcia

10.30 - 10.45

Przerwa na kawę

10.45 - 12.15

Dokumentacja projektowa - c.d.:
polityka bezpieczeństwa
personel projektu

12.15 - 12.45

Przerwa na obiad

12.45 - 14.15

Sprawozdawczość projektowa - kwalifikowalność wydatków:
przejrzystość i konkurencyjność wydatków
efektywne zarządzanie finansami
reguła proporcjonalności

14.15 - 14.30

Przerwa na kawę

14.30 - 16.00

Sprawozdawczość projektowa - zasady ogólne:
harmonogram płatności, zasady rozliczania kolejnych transz płatności,
zmiany w projekcie
przychód projektu

16.00

Zakończenie 1 dnia szkolenia

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007- 2013

DZIEŃ DRUGI
08.30 - 09.00

Rejestracja uczestników szkolenia

09.0 - 10.30

Sprawozdawczość projektowa - zasady rozliczania wydatków:
 koszty bezpośrednie rozliczane na podstawie faktycznie ponoszonych
wydatków i ryczałtem
 koszty pośrednie rozliczane na podstawie faktycznie ponoszonych
wydatków i ryczałtem
 rozliczanie projektów z wkładem własnym i pomocą publiczną
 załącznik nr 1 do wniosku o płatność – Zestawienie dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.

10.30 - 10.45

Przerwa na kawę

10.45 - 12.15

Monitoring i ewaluacja - podstawowe definicje.
Cele monitoringu i ewaluacji w projektach EFS.
Zastosowanie obu procesów ta etapie wdrażania projektów

12.15 - 12.45

Przerwa na obiad

12.45 - 14.15

Monitoring projektów - zasady monitoringu rzeczowego i finansowego projektów:
monitoring rzeczowy realizacji projektu
wskaźniki projektu określone w dokumentach programowych oraz sposób ich
pomiaru
załącznik nr 2 do wniosku o płatność – Szczegółowa charakterystyka
udzielonego wsparcia
monitoring realizacji budżetu projektu

14.15 - 14.30

Przerwa na kawę

14:30-16:00

Ewaluacja projektów:
rodzaje i kryteria ewaluacji
wybrane metody ilościowe i jakościowe w ewaluacji projektów
proces ewaluacji
przykładowy model ewaluacji szkoleń
kwestionariusz - podstawowe narzędzie badań w projektach

16.00

Zakończenie szkolenia

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007- 2013

