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„INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 

II  EDYCJA” 

 

 

 

Celem projektu  jest podniesienie jakości, atrakcyjności i dostępności oferty edukacyjnej dotyczącej 

skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. 

 

Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy w tym potencjalni i aktualni Beneficjenci FE. 
 
Projekt jest realizowany poprzez Zintegrowany System Oddziaływań Dydaktycznych łączący w spójną 

całość szkolenie e-learningowe dostępne po dokonaniu rejestracji na stronie www.laboratorium.kig.pl oraz 

jednodniowe edukacyjne spotkania stacjonarne. 

Jednodniowe spotkania edukacyjne zaplanowane są w okresie od maja do października 2017 w dwudziestu 

lokalizacjach na terenie 10 województw i obejmują każdorazowo 5 godzin szkolenia i 1 godzinę 

konsultacji (warsztatów). 

Za ścieżkę szkolenia e-learningowego oraz zabezpieczenie merytoryczne (dokumentacja, trenerzy, 

materiały szkoleniowe, prezentacja) odpowiada Krajowa Izba Gospodarcza. 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony KIG są: 

 

- Koordynator  Projektu  Pani Żanna Szulc-Stronczyńska, tel. (22) 6309668, e-mail: zstronczynska@kig.pl  

 

- Kierownik Projektu Pan Jacek Prześlakowski, tel. (22) 6309687; e-mail: jprzeslakowski@kig.pl  
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INFRASTRUKTURA &ROZWÓJ 

Laboratorium Funduszy Europejskich 2014 – 2020  – EDYCJA II 

PROGRAM STACJONARNEGO SPOTKANIA EDUKACYJNEGO 

Finansowanie działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020 

Godzina BLOK Obszar 

9:00 – 12:00 BLOK I 

Omówienie głównych typów projektów, których realizatorami mogą 
byd beneficjenci z obszaru danego województwa  i źródeł ich 
finansowania z uwzględnieniem następujących aspektów praktycznych: 

 kryteria oceny projektów (kryteria dostępu, kryteria 

różnicujące) – w tym wyeksponowanie aspektów 

innowacyjności jako kluczowych dla powodzenia 

projektów 

 rodzaje kosztów kwalifikowalnych podlegających 

finansowaniu 

 rodzaje wskaźników pojawiających się przy określonych 

konkursach 

 rodzaje dokumentów niezbędnych do przygotowania i 

realizacji projektu, 

 statystyki i wnioski z dotychczasowych naborów  

 analiza harmonogramów pod kątem obowiązujących 

terminów wskazanie obszarów strategicznych 

(inteligentnych specjalizacji) w ramach RPO, POIR, 

POPW i pozostałych FE 2014-2020, 

 prezentacja instytucji zaangażowanych w realizację FE 

2014-2020 w województwie i na poziomie krajowym oraz 

systemu wsparcia i źródeł informacji. 

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa 

12:15 – 14:15 

BLOK II 

 Case study z zakresu projektów B+R dla przedsiębiorców 

w ramach FE 2014-2020 z uwzględnieniem najczęstszych 

problemów związanych z ubieganiem się  o 

dofinansowanie oraz realizacją projektów  

 Case study z zakresu projektów inwestycyjnych dla 

przedsiębiorców w ramach FE 2014-2020 z 

uwzględnieniem najczęstszych problemów związanych z 

ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją 

projektów 

BLOK III 
 
Funkcjonowanie generatorów wniosków aplikacyjnych dla RPO oraz PO 
 

14:15 – 14:45 Lunch 

14:45 – 16:00 BLOK IV 
 
Konsultacje dla uczestników spotkania edukacyjnego 
 

 


