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HARMONOGRAM SZKOLENIA  W POZNANIU SUNNY HOTEL *** 
  

 „Finansowe zarządzanie instytucją realizującą 
projekt systemowy POKL w pomocy społecznej”  

 
 

Opracowanie programu i prowadzenie zajęć: Beata Bujak – Szwaczka / Michał Rutkowski 
 

GRUPA  – (poniedziałek – wtorek – środa) 

DZIEŃ PIERWSZY 

10.00- sprawy organizacyjne 

 Powitanie uczestników, przedstawienie prowadzącego, uczestników oraz zawartości szkolenia. 

Zasady podstawowe finansowania projektów OPS i PCPR – prezentacja 

 przerwa kawowa 

 Zasady finansowania projektów, w tym realizowanych w partnerstwie,  

13.30-14.00 przerwa obiadowa 

 Zasady tworzenia budżetów zadaniowych – wprowadzenie 

 przerwa kawowa 

 budżet ogólny i budżet szczegółowy – praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych POKL,  

podstawy dokonywania płatności 

18.30 kolacja integracyjna 

DZIEŃ DRUGI 

 śniadanie 

9.00- Budżet ogólny i budżet szczegółowy – praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych POKL,  

podstawy dokonywania płatności 

 przerwa kawowa 

 Kwalifikowalność wydatków w projekcie – zasady kwalifikowalności 

13.30-14.00 przerwa obiadowa 

 Kwalifikowalność projektów – szczegółowe zasady kwalifikowalności 

 przerwa kawowa 

-18.30 Monitoring i rozliczanie projektów 

Zmiany w ustawie o finansach publicznych a rozliczanie projektów 

 kolacja 

DZIEŃ TRZECI 

 śniadanie 

09:00- Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność 

 Praca z generatorem Wniosków o Płatność – ćwiczenia w grupach,  

 przerwa kawowa 

 Praca z generatorem Wniosków o Płatność – ćwiczenia w grupach – cd. 

13.30-14.00 obiad 
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GRUPA II  (środa – czwartek - piątek) 

DZIEŃ PIERWSZY 

12.00- sprawy organizacyjne 

13.30-14.00  obiad 

 Przedstawienie prowadzącego, uczestników oraz zawartości szkolenia. 

Zasady podstawowe finansowania projektów OPS i PCPR – prezentacja 

 przerwa kawowa 

 Zasady finansowania projektów, w tym realizowanych w partnerstwie, 

 przerwa obiadowa 

 Zasady tworzenia budżetów zadaniowych – wprowadzenie 

 przerwa kawowa 

-18.30 budżet ogólny i budżet szczegółowy – praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych POKL,  

podstawy dokonywania płatności 

 kolacja integracyjna 

DZIEŃ DRUGI 

 śniadanie 

9.00- Budżet ogólny i budżet szczegółowy – praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych POKL,  

podstawy dokonywania płatności 

 przerwa kawowa 

 Kwalifikowalność wydatków w projekcie – zasady kwalifikowalności 

13.00-13.30 przerwa obiadowa 

 Kwalifikowalność projektów – szczegółowe zasady kwalifikowalności 

 przerwa kawowa 

-18.30 Monitoring i rozliczanie projektów 

Zmiany w ustawie o finansach publicznych a rozliczanie projektów 

 kolacja 

DZIEŃ TRZECI  

 śniadanie 

09:00- Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność 

 przerwa kawowa 

 Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność – cd. 

13.30-14.00 przerwa obiadowa 

 Praca z generatorem Wniosków o Płatność – ćwiczenia w grupach. 

 przerwa kawowa 

-15.30 Praca z generatorem Wniosków o Płatność – ćwiczenia w grupach – cd. 

 

(Przerwy kawowe ustalane będą przez trenera – według potrzeb uczestników – obfity catering dostępny jest dla uczestników 

w trakcie zajęć) 

BARDZO WAŻNE: 
Ze względów organizacyjnych i merytorycznych serdecznie prosimy uczestników o zaplanowanie dojazdu 
na rozpoczęcie szkolenia oraz powrotu po jego zakończeniu w taki sposób, by być obecnym na całości zajęć! Udział 
w całości zajęć jest warunkiem otrzymania certyfikatu. 


