Szczegółowy program szkolenia
„Jak prawidłowo księgować środki z RPO WŁ na lata 2014-2020?”
Dzień I
Godziny

Trener

8.30-8.45

-

Program Szkolenia
Rejestracja
1. Test badający poziom wiedzy.
2. Kwalifikowalność wydatków RPO 2014-20 (zasady
horyzontalne oraz szczegółowe, kategorie wydatków
niekwalifikowanych, przykłady praktyczne).

8.45-10.45

Anna Stolorz

10.45-10.55

-

10.55-12.55

Anna Stolorz

Przerwa kawowa
1. Wyodrębniona rachunkowość projektu – zagadnienia
wstępne – podstawy prawne, metody praktyczne,
przykłady.
2. Obowiązki, cele, planowanie odrębności ksiąg
projektu.

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia

-

-

Wykład plus ćwiczenia.
Dyskusja, pytania otwarte.
Uzasadnienie: uczestnicy
zapoznają się z istniejącym
stanem prawnym a następnie
otrzymują informacje
teoretyczne, po czym następuje
część ćwiczeniowa, która ma na
celu sprawdzić poprawność
zrozumienia część teoretycznej
oraz utrwalić wiedzę dotyczącą
tych zagadnień.

Zdobycie wiedzy z
zakresu kwalifikowania
wydatków wraz z
zapoznaniem
uczestników z
problemami
praktycznymi.

-

-

Wykład plus ćwiczenia.
Dyskusja, pytania otwarte.
Uzasadnienie: uczestnicy
zapoznają się z istniejącym
stanem prawnym a następnie
otrzymują informacje
teoretyczne, po czym następuje

Zapoznanie
uczestników z
podstawami prawnymi
wyodrębnienia
księgowości w
projekcie oraz
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Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia
część ćwiczeniowa, która ma na
celu sprawdzić poprawność
zrozumienia część teoretycznej
oraz utrwalić wiedzę dotyczącą
tych zagadnień.

12.55-13.25

-

Lunch
1. Wyodrębniona rachunkowość projektu – zagadnienia
szczegółowe dotyczące księgowania
przychodów/dochodów, kosztów/wydatków.

13.25-15.15

Anna Stolorz

15.15-15.25

-

Przerwa kawowa
1. Wyodrębniona rachunkowość projektu – dyskusja
animowana przykładami.

15.25-16.30

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia
praktycznymi
metodami wypełnienia
tego obowiązku w
jednostcebeneficjencie.

-

-

Wykład plus ćwiczenia.
Dyskusja, pytania otwarte.
Uzasadnienie: uczestnicy
zapoznają się z istniejącym
stanem prawnym a następnie
otrzymują informacje
teoretyczne, po czym następuje
część ćwiczeniowa, która ma na
celu sprawdzić poprawność
zrozumienia część teoretycznej
oraz utrwalić wiedzę dotyczącą
tych zagadnień.

Uczestnicy otrzymują
zestaw wiedzy popartej
przykładami
praktycznymi do
wykorzystania we
własnej pracy.

-

-

Dyskusja. Podsumowanie dnia.

Podsumowanie tematu
kosztów
kwalifikowanych oraz
zagadnień wstępnych
dotyczących
wyodrębnienia

Anna Stolorz
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Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia
rachunkowości
projektu.

Dzień II
Godziny

Trener

8.30-8.45

-

Program Szkolenia
Rejestracja
1. Dokumentowanie nakładów na środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne, amortyzacji oraz zagadnienia
dotyczące rozliczania wynagrodzeń.

8.45-10.45

Anna Stolorz

10.45-10.55

-

10.55-12.55

Anna Stolorz

Przerwa
1. Dotacja w ujęciu podatkowym – przychody, koszty
podatkowe, dochód opodatkowany oraz zwolniony.
Podstawy prawne plus linia orzeczniczo –
interpretacyjna.Vol1.

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia

-

-

Wykład plus ćwiczenia.
Dyskusja, pytania otwarte.
Uzasadnienie: uczestnicy
zapoznają się z istniejącym
stanem prawnym a następnie
otrzymują informacje
teoretyczne, po czym następuje
część ćwiczeniowa, która ma na
celu sprawdzić poprawność
zrozumienia część teoretycznej
oraz utrwalić wiedzę dotyczącą
tych zagadnień.

Doskonalenie wiedzy
na temat amortyzacji i
zasad rozliczania
aktywów trwałych w
jednostcebeneficjencie.
Poprawne rozliczanie i
księgowanie
wynagrodzeń
osobowych i
bezosobowych.

-

-

Wykład plus ćwiczenia.
Dyskusja, pytania otwarte.
Uzasadnienie: uczestnicy
zapoznają się z istniejącym

Doskonalenie stanu
wiedzy z zakresu
podatku dochodowego
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12.55-13.25

Trener

-
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Lunch
1. Dotacja w ujęciu podatkowym – przychody, koszty
podatkowe, dochód opodatkowany oraz zwolniony.
Podstawy prawne plus linia orzeczniczo –
interpretacyjna.Vol2.
2. Test badający poziom wiedzy.

stanem prawnym a następnie
otrzymują informacje
teoretyczne, po czym następuje
część ćwiczeniowa, która ma na
celu sprawdzić poprawność
zrozumienia część teoretycznej
oraz utrwalić wiedzę dotyczącą
tych zagadnień.

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia
od osób prawnych oraz
podatku VAT w
projektach. Praktyczna
umiejętność
wypełnienia deklaracji
podatkowej CIT-8 wraz
z CIT-8/0.

-

-

Wykład plus ćwiczenia.
Dyskusja, pytania otwarte.
Uzasadnienie: uczestnicy
zapoznają się z istniejącym
stanem prawnym a następnie
otrzymują informacje
teoretyczne, po czym następuje
część ćwiczeniowa, która ma na
celu sprawdzić poprawność
zrozumienia część teoretycznej
oraz utrwalić wiedzę dotyczącą
tych zagadnień.

Doskonalenie stanu
wiedzy z zakresu
podatku dochodowego
od osób prawnych oraz
podatku VAT w
projektach. Praktyczna
umiejętność
wypełnienia deklaracji
podatkowej CIT-8 wraz
z CIT-8/0.

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

13.25-15.15

Anna Stolorz

15.15-15.25

-

Przerwa

-

-

15.25-15.45

-

Konkurs

-

-

15.45-16.30

Anna Stolorz

Rozmowy indywidualne – dadzą
możliwość wyjaśnienia
indywidualnych kwestii, o które

Motywacja uczestników
oraz budowanie
pewności siebie.

Konsultacje indywidualne
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Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia

uczestnicy nie chcą pytać na
forum grupy.
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