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Szkolenie pn. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych z 

funduszy POIiŚ i RPO WSL na lata 2014-2020” 

realizowane dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

Szczegółowe cele szkolenia: 

• Cel 1: Zapoznanie zainteresowanych pracowników projektów Uniwersytetu Śląskiego z zasadami 

prawidłowej realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych POIŚ2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem 

poddziałania 1.3.1 ( Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej) 

• Cel 2: Zapoznanie zainteresowanych pracowników projektów Uniwersytetu Śląskiego z zasadami 

prawidłowej realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych RPO WSL2014-2020 ze szczególnym 

uwzględnieniem poddziałania 1.4.2. „Wsparcie regionalnych oraz lokalnych kreatywności i innowacji”. 

 

Efekty kształcenia i korzyści dla uczestnika:  

• Efekt/ korzyść 1 

Uczestnicy poznają aktualne zasady realizacji i rozliczania projektów POIŚ2014-2021, w tym ułatwienia w 

okresie pandemii. 

• Efekt/ korzyść 2 

Uczestnicy poznają aktualne zasady realizacji i rozliczania projektów RPO WSL2014-2021, w tym ułatwienia w 

okresie pandemii. 

• Efekt/korzyść 3 

Uczestnicy poszerzą umiejętności związane z wprowadzaniem zmian do projektów inwestycyjnych oraz 

zamykaniem projektów. 

 

Forma realizacji  

Szkolenie realizowane w formie wykładów, pracy w grupach, quizów, dyskusji, studiów przypadków, sesji: pytań i 

odpowiedzi. Odbędzie się stacjonarnie w dniach 27-28 czerwca w Katowicach.  

Informacje o wykonawcy i trenerach realizujących szkolenie 

Trener: Małgorzata Rulińska - ekonomistka, doświadczenie ponad 25 lat w projektach UE we wszystkich 3 sektorach ( autor 

i realizator), trener i doradca w projektach  UE  od 2003 z akredytacją PARP a następnie Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, 

złoty certyfikat trenera EFS, ekspert z listy Ministra Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, włączenia 

społecznego oraz systemów ochrony zdrowia, ocenia projekty od ponad 10 lat, autor i realizator licznych projektów, w tym we 

współpracy z samorządami, firmami prywatnymi i stowarzyszeniami, w bieżącej perspektywie przeprowadziła ponad 500 dni 

szkoleń i doradztwa z zakresu projektów unijnych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz 

Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej, wykładowca z zakresu projektów 

UE na studiach podyplomowych ( 7 edycji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 3 edycje Wyższa Szkoła Humanistyczna w 

Żarach, 2 edycje Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.) 
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Harmonogram szkolenia 

Szkolenie/Warsztaty 

 „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy POIiŚ i RPO 

WSL na lata 2014-2020” 

realizowane dla Uniwersytet Śląski w Katowicach w terminie: 27-28.06.2022 r. 
 

Czas Moduł, zagadnienia 

I DZIEŃ 

9:00 – 10:30 Powitanie i przedstawienie się uczestników  
Sformułowanie oczekiwań 
Pre test 
Moduł I 
Fundusze na inwestycje z POIŚ 2014-2020 – ze szczególnym uwzględnieniem 
poddziałania „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej” (nr 1.3.1). 
Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne 

i.  rodzaje wydatków i zasady ich rozliczania 
ii.  weryfikacja kwalifikowalności wydatku 

iii.  dokumenty będące podstawą rozliczenia finansowego i 
merytorycznego. 

 
10:30 – 10:45 Przerwa 

10:45 – 12.15 Moduł II 
SYSTEM SL2014 – omówienie modułów 

iv.  Warsztat praktyczny przygotowania wniosku o płatność 
1. Raportowanie i monitoring postępu rzeczowego 
2. Raportowanie i monitoring postępu finansowego z 

uwzględnieniem montażu finansowego 
3. Opis problemów 
4. Plan działań na kolejne okresy 
5. Zwroty/korekty  
6. Dochód 

v.  Warsztat praktyczny dotyczący wprowadzania zamówień publ. 
w systemie SL2014 

vi.  Warsztat praktyczny dotyczący wprowadzania personelu 
projektu 

vii. Warsztat praktyczny prowadzenia korespondencji z IP 
viii. Warsztaty praktyczne przygotowania harmonogramu płatności. 

12.15-12.25 Przerwa  
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12.25-13.55 Moduł III 
Weryfikacja wniosku o płatność oraz najczęściej popełniane błędy 
1.obszar merytoryczny i rzeczowy projektu 
2.  zgodność ze wskaźnikami, dokumentowanie i raportowanie osiągnięcia wskaźników 
3. rozliczanie finansowe projektu 
4. ułatwienia w okresie pandemii wynikające ze specustawy funduszowej. 
Moduł IV 
Korekty finansowe, odsetki, zwrot środków 

1. Korekty finansowe na zakończenie projektu w związku z regułą 
proporcjonalności 

2. Korekty finansowe z tytułu niezachowania trwałości projektu 
3. Zwrot środków z tytułu nieprawidłowości 
4. Zwrot środków z odsetkami – przypadki. 

13.55-14.30 Przerwa  

14.30-16.00 Moduł V 
Zmiany możliwe do wprowadzenia na etapie realizacji projektu  

1. Zmiany z tytułu działania siły wyższej 
2. Zmiany powodujące konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie 
3. Zmiany skutkujące ponowną oceną projektu 
4. Zmiany w okresie trwałości projektu. 

Sesja: pytania i odpowiedzi, dyskusja podsumowująca I dzień szkolenia. 

II DZIEŃ 

8:30 – 10.00 Powitanie uczestników i nawiązanie do dnia poprzedniego 
Moduł VI 
Fundusze na inwestycje dofinansowane z RPO WSL 2014-2020 - ze szczególnym 
uwzględnieniem poddziałania 1.4.2. „Wsparcie regionalnych oraz lokalnych 
kreatywności i innowacji”. 
Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne  

i. rodzaje wydatków i zasady ich rozliczania 
ii.  weryfikacja kwalifikowalności wydatku 

iii.  dokumenty będące podstawą rozliczenia finansowego i 
merytorycznego 

iv.  roboty dodatkowe 
10:00 – 10:15 Przerwa  

10:15 – 11:45 Moduł VII 
SYSTEM SL2014 ( podsystem lsi2014) – omówienie modułów 

ix.  Warsztat praktyczny przygotowania wniosku o płatność 
1. Raportowanie i monitoring postępu rzeczowego 
2. Raportowanie i monitoring postępu finansowego z 

uwzględnieniem montażu finansowego 
3. Opis problemów 
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4. Plan działań na kolejne okresy 
5. Zwroty/korekty  
6. Dochód 

x.  Warsztat praktyczny dotyczący wprowadzania zamówień publ. 
w systemie SL2014 

xi. Warsztat praktyczny prowadzenia korespondencji z IP 
xii. Warsztaty praktyczne przygotowania harmonogramu płatności. 

11:45 – 11:55 Przerwa  

11:55 – 13:25 Moduł VIII 
Weryfikacja wniosku o płatność oraz najczęściej popełniane błędy 

xiii.  obszar merytoryczny i rzeczowy projektu 
xiv.  zgodność ze wskaźnikami, dokumentowanie i raportowanie 

osiągnięcia wskaźników 
xv. rozliczanie finansowe projektu 

xvi. ułatwienia w okresie pandemii 
 

Moduł X 
Korekty finansowe, odsetki, zwrot środków 

1. Korekty finansowe na zakończenie projektu w związku z 
regułą proporcjonalności 

2. Korekty finansowe z tytułu niezachowania trwałości 
projektu 

3. Zwrot środków z odsetkami – przypadki. 
13:25 – 14:00 Przerwa  

 
14:00-15.30 Moduł X  

Zmiany możliwe do wprowadzenia na etapie realizacji projektu  
2. Zmiany z tytułu działania siły wyższej 
3. Zmiany powodujące konieczność aneksowania umowy o dofinansowanie 
4. Zmiany w okresie trwałości projektu. 

Sesja: pytania i odpowiedzi, dyskusja podsumowująca szkolenie 
Post test 

 


