Rozliczanie i realizacja projektów
unijnych w systemie SL2014 w
Perspektywie Finansowej 2014-2020.
2-dniowe warsztaty praktyczne.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/07/8282/439998

Cena netto

1 190,00 zł

Cena brutto

1 463,70 zł

Cena netto za godzinę

74,38 zł

Cena brutto za
godzinę

91,48

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-13

Termin zakończenia
usługi

2020-01-14

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-06

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Prawo i administracja
Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Osoba do kontaktu

Joanna Zasuwa

E-mail

info@szkoleniasemper.pl

Telefon

+48 577-177-547

Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik uporządkuje wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania i realizacji projektów
unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Umiejętności: - Dzięki
dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik
nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem uczestnik nauczy się obsługi systemu SL2014 Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się
identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować
różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność
samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Wprowadzenie do pracy w systemie SL2014
- Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie?
- Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
- Logowanie do systemu
- Omówienie poszczególnych zakładek SL20
2. Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez Beneficjenta i partnerów
3. Prowadzenie sprawozdawczości projektu
- Utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności

- Zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich
4. Personel projektu a SYSTEM SL2014
5. Uczestnicy projektu
6. Zamówienia publiczne a system SL2014
- Zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami
- Przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami
7. Przygotowanie wniosku o płatność – warsztat praktyczny.
- Rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy,
refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
- Uzupełnienie wniosku o płatność
uzupełnienie postępu rzeczowego
uzupełnienie postępu ﬁnansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych
ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł ﬁnansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu
finansowego, ewentualnego dochodu
- Obsługa wniosku o płatność:
jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
procedura wycofania wniosku o płatność
procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku,
korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu
- Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek
o płatność.
8. Podsumowanie szkolenia:
- dyskusja końcowa,
- konsultacje indywidualne

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza:
- Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania i realizacji projektów
unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020
Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym
uczestnik potrafi odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem
-uczestnik ma umiejętność obsługi systemu SL2014
Kompetencje społeczne :
- uczestnik potraﬁ identyﬁkować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia,
akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych
- uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej
oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneﬁcjentów projektów współﬁnansowanych ze środków
unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji
publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

Opis warunków uczestnictwa
ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.
Inwestycja:
1190 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych ﬁnansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w
całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe
wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie
kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł
netto (+23% Vat)

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:
-autorski podręcznik Uczestnika szkolenia,
-materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie
kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

1. Wprowadzenie do pracy w systemie
SL2014 2. Zakładanie konta e-PUAP
przez osoby upoważnione przez
Beneficjenta i partnerów 3. Prowadzenie
sprawozdawczości projektu 4. Personel
projektu a SYSTEM SL2014

2020-0113

10:00

18:00

8:00

2

5. Uczestnicy projektu 6. Zamówienia
publiczne a system SL2014 7.
Przygotowanie wniosku o płatność –
warsztat praktyczny. 8. Podsumowanie
szkolenia

2020-0114

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Bartosz Wolański

Obszar specjalizacji

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów
inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu
terytorialnego. Abs olwent studiów magis ters kich
Uniwers ytetu Wrocławs kiego na kierunku Integra‐
cja europejs ka i polityka regionalna. Pos iada
także licencjat z Ekonomii oraz ukończone Studia
Podyplomowe z zakres u Rachunkowoś ci i Kon‐
troli finans owej. Z tematyką fundus zy struktural‐
nych związ any jest od początku ich funkcjonowa‐
nia w Pols ce. W swoim dorobku wykazać się
może doświadczeniem w zakresie takich
programów pomocowych jak PHARE, SAPARD,
SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy
Finansowe EOG (w ramach perspektywy
finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach
perspektywy finansowej na lata 2007-2013.
Pracował w największych i w najskuteczniejszych
firmach konsultingowych w Polsce na
stanowiskach Dyrektora Regionalnego,
Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów
Finansowych i Project Managera. Wybitny ekspert
i trener w zakresie Nowej Perspektywy
Finansowej 2014-2020. Prowadzi bardzo wysoko
oceniane szkolenia obejmujące tematykę
kompleksowej realizacji projektów unijnych.

Doświadczenie zawodowe

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów
inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu
terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się
może doświadczeniem w zakresie takich
programów pomocowych jak PHARE, SAPARD,
SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy
Finansowe EOG (w ramach perspektywy
finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej
perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Pracował w największych i w najskuteczniejszych
firmach konsultingowych w Polsce na
stanowiskach Dyrektora Regionalnego,
Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów
Finansowych i Project Managera. Ceniony
wykładowca i ekspert w zakresie projektów
unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej
Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Wykształcenie

Rachunkowość i kontrola finansowa, studia
podyplomowe Wroclaw University of Economics
Ekonomia, licencjackie Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja usługi
Adres:
Piłsudskiego 88
50-017 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel Europejski*** Piłsudskiego 88 50-017
W r o c ł a w Najczęściej
szkolenia
we
Wrocławiu
odbywają
się
w
Hotelu
Eu r o p e js kim***. W
szczególnych
przypadkach Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany hotelu, w którym
odbędzie się szkolenie, na hotel o takim
samym lub wyższym standardzie i nie
stanowi to zmiany warunków umowy.
Wszelkie
szczegóły
organizacyjne
przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed
terminem szkolenia.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

