Szczegółowy program szkolenia
„Analiza ekonomiczna i finansowa w studium wykonalności w kontekście konkursów przewidzianych
w ramach RPO WŁ na 2018 r. – poziom podstawowy”
Godziny

Trener

8.30-8.45

-

8.45-10.45

Małgorzata
Rulińska

Program Szkolenia
Rejestracja
1. Test badający poziom wiedzy.
2. Przepisy krajowe, unijne, wytyczne, instruktaże
regulujące zasady związane z przygotowaniem
studium wykonalności.
3. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020.
4. Zasady przygotowania studium wykonalności dla
projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020 ( 22.05.2018 r.).
5. Podstawowa struktura studium wykonalności i
omówienie kluczowych punktów.
6. Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie.
7. Definicja celów projektu.
8. Identyfikacja projektu.
9. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza
opcji.
10. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju
projektu lub sektora.

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia

-

-

Quiz – pozwala trenerowi
zorientować się, jaki jest poziom
zaawansowania uczestników
szkolenia

Quiz - znajomość
poziomu wiedzy grupy.

Mini wykłady z prezentacją
multimedialną - prezentacja
pozwala w sposób najbardziej
przystępny przedstawić
informacje o zasadach
przygotowania i podstawowych
elementach składowych studium
wykonalności a jej wydruk daje
możliwość powtórzenia
zdobytych wiadomości.

Mini wykłady z
prezentacją:
- poznane zasady
obowiązujące przy
przygotowaniu studium
wykonalności,
- poznane elementy
składowe studium
wykonalności

Dyskusja – daje możliwość
wymiany doświadczeń i
aktywnego włączenia się
uczestników w przebieg

Dyskusja – wspólnie
wymienione zmiany
pomiędzy okresami
programowania w
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Godziny

Trener

Program Szkolenia
11. Analiza finansowa, w tym obliczenie wartości
dofinansowania w przypadku projektów generujących
dochód.
12. Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna).
13. Analiza ryzyka i wrażliwości.
14. Analiza otoczenia społeczno-ekonomicznego wraz z
uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
15. Matryca logiczna projektu ( warsztat).

10.45-10.55

-

Przerwa kawowa

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia
szkolenia, co pozwala na lepsze
zapamiętanie treści.

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia
zakresie rozliczania
projektów wymienione
doświadczenia w tym
zakresie.

Ćwiczenie 1
Matryca logiczna –
przygotowanie i weryfikacja.

Ćwiczenie 1
- nabyta umiejętność z
zakresu przygotowania
i weryfikacji matrycy
logicznej projektu.

Zebranie pytań na kartkach na zakończenie każdej części
szkolenia uczestnicy mogą
złożyć pytania na karteczkach.
Trener w przerwie zapoznaje się
z pytaniami, aby odpowiedzieć
na nie po przerwie. Jest to
lepsza metoda niż
dopuszczenie zadawania pytań
ustnych w czasie wykładów.
Pytania na kartkach są lepiej
sprecyzowane.

Zebranie pytań –
zebrana informacja o
dodatkowych
potrzebach związanych
z wyjaśnianiem
wątpliwości w zakresie
omawianego modułu.

-

-
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Godziny

Trener

Program Szkolenia
1. Analiza finansowa:
 nakłady inwestycyjne,
 kalkulacja kosztów operacyjnych,
 rachunek zysków i strat,
 określenie luki w finansowaniu,
 źródła finansowania,
 określenie rentowności przedsięwzięcia.
2. Warsztat – analiza finansowa.

10.55-12.55

Małgorzata
Rulińska

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia
Odpowiedzi na pytania - na
początku każdej części zajęć
poczynając od drugiej trener
udziela odpowiedzi na pytania
zebrane na kartkach od
uczestników przed przerwą.
Odpowiedź jest precyzyjna i
pomaga rozwiać wątpliwości
związane z modułem I.

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia
Odpowiedzi na
pytania – lepiej
zrozumiany omawiany
moduł szkolenia.

Mini wykłady z prezentacją
multimedialną - prezentacja
pozwala w sposób najbardziej
przystępny przedstawić
informacje na temat etapów
prowadzenia analizy finansowej
a wydruk prezentacji daje
możliwość powtórzenia
zdobytych wiadomości.

Mini wykłady z
prezentacją: - nabyta
wiedza z zakresu
etapów przygotowania
analizy finansowej.

Ćwiczenie 2:
Analiza finansowa – warsztat.

Ćwiczenie nr 2 –
Nabyta umiejętność z
zakresu przygotowania
elementów analizy
finansowej.
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Godziny

Trener

Program Szkolenia

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia
Zebranie pytań na kartkach na
zakończenie każdej części
szkolenia uczestnicy mogą
złożyć pytania na karteczkach.
Trener w przerwie zapoznaje się
z pytaniami, aby odpowiedzieć
na nie po przerwie. Jest to
lepsza metoda niż
dopuszczenie zadawania pytań
ustnych w czasie wykładów.
Pytania na kartkach są lepiej
sprecyzowane.

12.55-13.25

13.25-15.15

-

Małgorzata
Rulińska

Lunch
1. Analiza ekonomiczna, w tym obliczanie wskaźnika
efektywności kosztowej.
2. Studia wykonalności w projektach hybrydowych –
zasady.
3. Metody i techniki weryfikacji studium wykonalności.
4. Najczęściej popełniane błędy w studium
wykonalności.
5. Warsztat – analiza ekonomiczna.
6. Test badający poziom wiedzy.

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia
Zebranie pytań –
zebrana informacja o
dodatkowych
potrzebach związanych
z wyjaśnianiem
wątpliwości w zakresie
modułu II.

-

-

Odpowiedź na pytania zebrane
przed przerwą

Odpowiedzi na
pytania – lepiej
zrozumiany omawiany
moduł szkolenia.

Mini wykłady z prezentacją
multimedialną- prezentacja
pozwala w sposób najbardziej
przystępny przedstawić
informacje o przygotowania
analizy ekonomicznej, studiach
wykonalności w projektach
hybrydowych oraz weryfikacji

Mini wykłady z
prezentacją - nabyta
wiedza z zakresu
przygotowania analizy
finansowej oraz
weryfikacji studiów
wykonalności.
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Godziny

Trener

Program Szkolenia

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia

studiów wykonalności a wydruk
prezentacji daje możliwość
powtórzenia zdobytych
wiadomości.

15.15-15.25

-

15.25-16.30

Małgorzata
Rulińska

Przerwa kawowa
Konsultacje indywidualne

Ćwiczenie 3:
Analiza ekonomiczna – warsztat
w grupach.

Ćwiczenie 3 - nabyta
umiejętność z zakresu
przygotowania
elementów analizy
ekonomicznej.

Dyskusja – pozwala na
wymianę doświadczeń.

Dyskusja –
wymienione
doświadczenia.

Pytania i odpowiedzi –
pozwolą wyjaśnić wątpliwości.

Pytania i odpowiedzi
– rozwiane wątpliwości
związane z tematami
poruszanymi na
szkoleniu.
Wyjaśnione
indywidualne przypadki
związane z Analizą
finansową i
ekonomiczną oraz

Rozmowy indywidualne –
dadzą możliwość wyjaśnienia
indywidualnych kwestii, o które
uczestnicy nie chcą pytać na
forum grupy.
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Godziny

Trener

Program Szkolenia

Metody szkoleniowe wraz
z uzasadnieniem ich użycia

Oczekiwane efekty
danej części
szkolenia
weryfikacją studiów
wykonalności.
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