KURS Z ZAKRESU
POZYSKIWANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI UNIJNYMI
1.

Informacje ogólne

Kurs w zakresie POZYSKIWANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI UNIJNYMI obejmuje tematykę związaną z możliwościami, zasadami
oraz metodami ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z możliwościami
dofinansowania projektów inwestycyjnych i społecznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących
przygotowywania i prowadzenia projektów unijnych. Uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia wniosków aplikacyjnych
(wymagania formalne, merytoryczne i strategiczne), rozliczania projektów oraz zarządzania projektami dofinansowanymi
z funduszy unijnych.
2.

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, do
przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie prowadzić działalność gospodarczą na jednolitym rynku europejskim, do przedstawicieli
organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, którzy chcą aplikować o środki z funduszy europejskich oraz do wszystkich
zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy ze źródeł unijnych oraz innych dostępnych dla wnioskodawców z Polski.
3.

Treści programowe

Tematyka kursu została podzielona na 3 moduły, a ich program realizowany jest podczas 50 godz. zajęć dydaktycznych
(teoretycznych i praktycznych). Kluczowe obszary kształcenia dotyczą: identyfikacji źródeł finansowania projektów, analizy
ekonomicznej projektów oraz ich zarządzania, począwszy od przygotowania wniosku zgodnie z wytycznymi w poszczególnych
programach operacyjnych, realizację i ewaluację projektu, aż po jego rozliczenie. Blok praktyczny kursu dotyczy przede
wszystkim konstrukcji wniosków w poszczególnych programach operacyjnych, ich oceny i rozliczenia, a w ramach części
teoretycznej uczestnicy dowiadują się m.in. o alternatywnych – polskich i zagranicznych – źródłach finansowania, co może
stanowić przydatną wiedzę w pracy na różnych stanowiskach w instytucjach publicznych, prywatnych i NGO. Tematykę kursu
stanowić będą następujące zagadnienia:
Moduł 1: Ogólny
1. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej. /2 godz.
2. Zasady programowania i realizacji polityki regionalnej państw członkowskich na przykładzie Polski. /2 godz.
3. Przebieg procesu inwestycyjnego, metody oceny inwestycji. /4 godz.
Moduł 2: Dostępność programowa
1. Fundusze unijne dostępne dla Polski. /2 godz.
2. Regionalne i krajowe programy operacyjne. /4 godz.
3. Alternatywne (nieunijne) źródła dofinansowania. /4 godz.
4. Dostępność środków ze względu na rodzaj beneficjenta/inwestora. /4 godz.
Moduł 3: Projektowanie i realizacja
1. Wstęp do projektowania – dokumenty strategiczne beneficjenta. /4 godz.
2. Zarządzanie cyklem życia projektu: prace koncepcyjne, przygotowanie projektu, realizacja projektu, rozliczanie projektu,
ewaluacja projektu. /5 godz.
3. Wymagane załączniki dodatkowe dla projektów unijnych w tym OOŚ. /2 godz.
4. Studium wykonalności: drzewo projektu, matryca logiczna projektu, wskaźniki i monitorowanie, budżet i harmonogram.
/8 godz.
5. Partnerstwo w projektach unijnych. /2 godz.
6. Ocena projektów unijnych. /2 godz.
7. Zajęcia warsztatowe – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych. /5 godz.
4.

Informacja o prowadzących zajęcia

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie funduszy UE (osoby, które posiadają akredytację jako trenerzy funduszy
unijnych) oraz praktyków (osoby, które uzyskały fundusze i służą swoim doświadczeniem innym).
5.

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się samodzielnym przygotowaniem projektu do jednego w programów unijnych. Projekt zostanie oceniony pod
kątem wytycznych programowych. Po akceptacji i ocenie projektu przez osobę nadzorującą oraz uzyskaniu pozytywnych ocen
z każdego z modułów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
6.

Koszt kursu

Łączna opłata za kurs wynosi: 1 150,00 zł i może być płatna w trzech ratach (I rata: 300,00 zł; II rata: 550,00 zł: III rata: 300,00 zł).
7.

Warunki uczestnictwa, inne informacje

Na kurs może być zapisana osoba, która dokonana stosownego zgłoszenia (wzór na stronie www.wsse.edu.pl – Oferta
edukacyjna – Kursy i szkolenia) i dokona wpłaty pierwszej raty.
Inne informacje można uzyskać w Dziekanacie Uczelni w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 lub telefonicznie: 58 500 52 06, 881 777 974

