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Nazwa kursu* 
 

 

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW PUP DO KONTROLI  
Z REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH  

ZE ŚRODKÓW EFS  
Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy PUP realizujących 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. 
Celem przygotowania się do ewentualnej  kontroli projektów EFS w ramach RPO i 
POWER. 

Tematyka 
I. Najważniejsze zapisy w dokumentach programowych niezbędnych w procesie 

realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych współfinansowanych ze 

środków EFS. 

II. FORMY WSPARCIA, WSKAŹNIKI ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ OSÓB I WYDATKÓW 

Omówienie podstawowych zasad przy realizacji zadań projektowych 

1. Pomiar wskaźników produktu i rezultatów (w tym efektywności 

zatrudnieniowej) oraz  niezbędne dokumenty do ich weryfikacji . 

2. Monitorowanie uczestników projekt; osób bezrobotnych i pracujących 

(zasady prawidłowej kwalifikacji). 

3. Trudne przypadki np. powtórzony uczestnik w różnych zadaniach, zwroty i 
korekty. 

4. Rozliczanie zadań projektowych w tym wynikających z Tarczy antykryzysowej 

5. Końcowy wniosek o płatność  

6. Nie osiągniecie wskaźników projektowych a  zastosowanie reguły 

proporcjonalności  

7.  Zwroty i korekty. 

III. KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW 

1. Podstawy prawne i wytyczne przeprowadzenia kontroli 

2. Tryb kontroli i rodzaje kontroli 

3. Pogłębiona analiza wniosków o płatność beneficjenta i danych uczestników – 

lista sprawdzająca, główne pytania 

4. Kontrola na dokumentach 

5. Kontrola w miejscu realizacji  projektu lub w siedzibie beneficjenta 

6. Wizyty monitoringowe - jak przygotować uczestników i wykonawców 

7. Kontrole zewnętrzne w ramach POWER i RPO  

8. Przykłady nieprawidłowości 
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Prowadzący 
Pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia. Praktyk w zakresie zarządzania projektami i 
zespołem projektowym, od 2005 r. aplikujący  i rozliczający projekty współfinansowane ze 
środków UE. Koordynator wielu projektów. Od 2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń 
związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem funduszy unijnych (ponad 700 godzin 
przeprowadzonych  szkoleń). Magister ekonomii, studia podyplomowe z Zarządzania 
projektami współfinansowanymi ze środków unijnych ; Doradztwo zawodowe z coachingiem i 
pośrednictwo pracy. Od 2008 r. ekspert dokonującym oceny projektów konkursowych 
współfinansowanych ze środków UE w jednostkach samorządowych (Wojewódzkie Urzędy 
Pracy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)  oraz rządowych (Ministerstwo  
Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W 
MRiPS jest ekspertem w dziedzinie „Zatrudnienie”. Jako ekspert w RPO dokonuje ocen w 
ramach Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  i biernych zawodowo; Usług w zakresie 
organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3; Wspierania włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem; Aktywizacji społecznej i zawodowej oraz usług na rzecz osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; Edukacji dla rozwoju regionu. Również w 
perspektywie finansowej 2021-2027 ekspert dokonujący oceny Fundusze Europejskie dla 
Mazowsza.  

Czas trwania 
szkolenia 

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

Termin szkolenia 15 lutego 2023r.  godz. 9.00 

Cena** 390,00 zł 

Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów 
szkoleniowych oraz 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. 

 


