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SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” 

 

Program szkolenia: 

 

8.00 - 10.00 Powitanie i rejestracja uczestników szkolenia, wydanie materiałów szkoleniowych 

 w tym 9.20 – 9.50 Kawa powitalna 

10.00 - 12.30 

A. Prezentacja zakresu tematyki szkolenia 

B. Omówienie przykładów dobrych praktyk oraz właściwego sposobu postępowania w 

zakresie wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 

C. Przedstawienie założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 - wprowadzenie 

I. Rozkład środków finansowych 

II. Osie priorytetowe 

III. Nowa mapa pomocy regionalnej 

IV. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego 

1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

2. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich 

3. Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) 

12.30 - 13.30 Przerwa obiadowa 

13.30 - 15.00 

D.    Przedstawienie założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego  na lata 2014-2020 - kontynuacja 

I. Instytucje i podmioty odpowiedzialne za zarządzanie, kontrolę i audyt oraz 

rola poszczególnych partnerów 

II. Koordynacja między FUNDUSZAMI POLITYKI SPÓJNOŚCI, EFRROW, 

EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI 

III. Zmniejszanie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów 

IV. Zasady horyzontalne 

1. Zrównoważony rozwój 

2. Równość szans i niedyskryminacja 

3. Równouprawnienie płci 

V. Podsumowanie 

15.00 - 16.00 Sesja pytań indywidualnych, konsultacje indywidualne 
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TERMIN: 19.11.2014 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8:00- 16:00  

MIEJSCOWOŚĆ: Lipsko 

ODBIORCY SZKOLENIA: potencjalni Beneficjenci RPO WM (przedstawiciele osób prawnych, zarówno 

z sektora finansów publicznych, jak i z sektora prywatnego oraz osoby fizyczne prowadzące własną 

działalność gospodarczą, młodzież szkolna wchodząca na rynek pracy i Beneficjenci realizujący 

projekty współfinansowane z RPO WM 2007 - 2013 

PROWADZĄCY: Justyna Stańczak - Anuszewska – specjalista ds. funduszy unijnych, trener 

szkoleniowiec pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, praktyk w zakresie tworzenia dokumentacji 

aplikacyjnej, jak i realizacji projektu, dla osób fizycznych, firm i sektora publicznego, specjalista  

z zakresu zarządzania projektami i przygotowania do kontroli i audytu, wykładowca uczelniany  

z zakresu funduszy strukturalnych, związana w sposób praktyczny z tematyką pozyskiwania funduszy  

z UE od 2005 r., doradca z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

 

 

 

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU SPECJALISTYCZNYM JEST BEZPŁATNE 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: 

szkoleniaregionalne@mazowia.eu 


