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Nazwa kursu* 
 

 

PRAWIDŁOWA REALIZACJA I ROZLICZANIE PRZEZ 

PUP PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW EFS  Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 

WYWOŁANYCH  PANDEMIĄ COVID -19 
 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy PUP realizujący i rozliczający projekty EFS 
 

Cel szkolenia 
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłową realizacją  projektów EFS w 
ramach RPO i POWER. Szczegółowa analiza zapisów umów o dofinansowanie wraz z 
uwzględnieniem Wytycznych, Interpretacji ministra właściwego do spraw  rozwoju 
oraz Podręcznika SL2014. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak sporządzić 
wniosek o płatność za pomocą systemu Sl 2014 po zmianach jakie wprowadziła 
nowelizacja ustawy wdrożeniowej i najnowsze  wytyczne oraz z uwzględnieniem 
wydatków ponoszonych w ramach  art. 155 zzb,15 zzc i 15 zze ustawy COVID-19 

Tematyka 
I. Najważniejsze zapisy w dokumentach programowych niezbędnych w procesie 

realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych współfinansowanych ze 

środków EFS. 

II. Obowiązki Wnioskodawcy wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu. 

III. Zmiany we wniosku o dofinansowanie 

1. Nowe zadanie „Instrumenty dofinansowania” 

2. Nowa grupa docelowa – osoby pracujące  

3. Nowe wskaźniki produktu. 

4. Nowa struktura budżetu projektu 

5. Finalnie - aneksowanie zawartych umów 

IV . Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 w okresie pandemii. 

1. Centralny system teleinformatyczny SL 2014-cel i zadania.  

2. Zakres danych gromadzony w  SL 2014. Nadawanie i cofanie uprawnień do 

pracy w systemie. 

3. Omówienie  poszczególnych modułów systemu – korespondencja, 

harmonogram płatności, monitorowanie uczestników, baza personelu, 

zamówienia publiczne. 

4. Zasady wypełniania części merytorycznej (opis zadań). 

5. Pomiar wskaźników produktu i rezultatów (w tym efektywności 

zatrudnieniowej). 
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6. Zasady wypełniania części finansowej (konstrukcja budżet projektu). 

7. Szczególne wymogi dla dokumentowania wydatków finansowanych ze 

środków unijnych, przeksięgowanie wydatków. 

8. Monitorowanie uczestników projektu; osób bezrobotnych i pracujących 

(zasady uzupełniania modułu w systemie SL 2014). 

9. Rozliczanie Tarczy antykryzysowej w SL 2014, w tym trudne przypadki np. 

powtórzony uczestnik w różnych zadaniach, rozliczanie art. 15 zzb, 15 zzc oraz 

15 zze Ustawy Covidowej we wniosku o płatność, zwroty i korekty etc. 

Prowadzący 
Trener PSZ -  ekspert Centralnej Bazy Ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
dokonujący oceny projektów (również innowacyjnych i ponadnarodowych) oraz 
strategii wdrażania projektów innowacyjnych. Od 2008 r. ekspert oceniający projekty 
konkursowe współfinansowane ze środków UE w jednostkach samorządowych oraz 
rządowych. Od 2015 roku również Ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej dokonujący oceny projektów w sferze zatrudnienia.  
Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - praktyk w zakresie zarządzania 
projektami i zespołem projektowym, od 2005 r. aplikujący  i rozliczający projekty 
współfinansowane ze środków UE. Autor i koordynator wielu projektów 
konkursowych i systemowych. Od 2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń 
związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem funduszy unijnych. m.in. dla 
członów Komisji Oceny Projektów, pracowników Wojewódzkich i Powiatowych 
Urzędów Pracy (ponad 500 godzin przeprowadzonych  szkoleń). 2020r. - dyplom 
uznania za wieloletnie zaangażowanie w aktywizację mazowieckiego rynku pracy oraz 
rozwój regionalnej polityki zatrudnienia. 

Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji, indywidualne 
konsultacje telefoniczne/mailowe do 14 dni po szkoleniu, materiały szkoleniowe w 
wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia 

Termin szkolenia 
 

17 sierpnia  2021r.  godz. 9.00 /dostępne inne terminy 

Cena** 
350 zł/osoba  Przy zgłoszeniu większej liczby Pracowników rabat! 

Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 19 05 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 
Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów 
szkoleniowych, a w trakcie szkolenia link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za 
pomocą łącza internetowego (video konferencja). W celu sprawnej realizacji 
szkolenia wymagany jest dostęp uczestników do komputerów wyposażonych w 
głośnik i mikrofon oraz stabilne łącze internetowe. 
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