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Wstęp 
 

Roczny Plan Szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 jest 

roboczym dokumentem określającym rodzaje szkoleń planowanych na 2017 r. przez Wydział 

Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu informacji. 

Cele  
  

1. Przekazanie potencjalnym beneficjentom specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego 

przygotowania wniosku i realizacji projektów w ramach RPO WŁ w latach 2014-2020. 

2. Wykształcanie wśród beneficjentów umiejętności prawidłowego rozliczania i zarządzania 
projektami i realizowanymi  ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020.  

3. Dostosowanie formy i zakresu przekazywanych informacji do potrzeb i oczekiwań 

beneficjentów. 

Zapewnienie jakości  

1.  Pomiar zadowolenia beneficjentów i potencjalnych beneficjentów:  

 ankiety poszkoleniowe, ankiety internetowe  

2. Informacja o działaniach edukacyjnych:  

 publikacja informacji i komunikatów na www.rpo.lodzkie.pl oraz 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Planowane szkolenia  

Szkolenia organizowane przez Wydział komunikacji Funduszy Europejskich mają na celu pobudzenie 

aktywnych postaw wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz dostarczenie wiedzy 

specjalistycznej niezbędnej do prawidłowego przygotowania wniosku i realizacji projektów  

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów   

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów przeznaczone są dla możliwie jak największej grupy  

potencjalnych beneficjentów, którzy chcą aplikować o środki w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Szkolenia te będą miały charakter informacyjny, wprowadzający do procesu projektowania, 

przybliżający możliwości skorzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020. Założeniem szkoleń 

podstawowych jest dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów tak, aby jakość i liczba 

składanych projektów gwarantowała pełne wykorzystanie środków przeznaczonych do finansowania 

projektów w regionie.  

Szkolenia dla beneficjentów będą organizowane dla projektodawców i beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020. Szkolenia te będą miały charakter 
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konsultacyjny. Podczas ich trwania będzie możliwość wymiany doświadczeń, podejmowania tematów 

problemowych pojawiających się podczas realizacji projektów. 

Tematyka szkoleń została opracowana w oparciu o potrzeby potencjalnych beneficjentów wynikające 

z analizy ankiet poszkoleniowych oraz ankiety dostępnej na stronie www.rpo.lodzkie.pl w okresie  

od 23.09.2016 do 7.10.2016 r. Ponadto w doborze tematyki uwzględniono informacje pochodzące  
od pracowników Departamentów związanych z wdrażaniem RPO WŁ na lata 2014-2020.  

Harmonogram szkoleń dla potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017  

Tematyka szkolenia Planowany termin realizacji 
Opracowanie wniosków o dofinasowanie 

projektów w ramach EFRR oraz EFS, w tym 

analiza kryteriów oceny 

I kwartał 2017 r. 

II kwartał 2017 r. 

III kwartał 2017 r. 

Ocena oddziaływania na środowisko   I kwartał 2017 r. 

Studium wykonalności II kwartał 2017 r  

Projekty generujące dochód – analiza finansowa II kwartał 2017 r.  

Kwalifikowalność wydatków, w tym w projektach 
z pomocą publiczną  

II kwartał 2017 r. 

III kwartał 2017 r. 

Zasady przygotowania i realizacji projektów  

w tym projektów partnerskich   

II kwartał  2017 r. 

III kwartał 2017 r. 

 

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017  

Tematyka szkolenia Planowany termin realizacji 

Prawo Zamówień Publicznych    I kwartał  2017 r.  

Archiwizacja dokumentacji projektowej   II kwartał 2017 r. 

Rozliczanie  projektów  III kwartał 2017 r. 

Trwałość projektu  III kwartał 2017 r. 

 

Dokładna liczba szkoleń z danej tematyki będzie uzależniona od zapotrzebowania beneficjentów 

i potencjalnych beneficjentów przekazywanego za pośrednictwem ankiet poszkoleniowych, ankiet 

internetowych dostępnych po każdym ze szkoleń na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz analizy 

przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich.  


