
Szanowni Państwo. 

 

Zapraszamy na szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”.  

Szkolenie poprowadzi  Pan Marcin Giza- Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS 

w Lublinie w latach 2007-2014, który doradzał w opracowaniu ponad 100 projektów, które 

otrzymały dofinansowanie z EFS (więcej informacji na temat trenera znajduje się poniżej). 

Szkolenie odbędzie się w Lublinie w dniu 15.04.2015r na Al. Racławickich 8.  

Szkolenie będzie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych z EFS w obszarze 

edukacji i skierowane jest m.in. do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego,  

szkół, przedszkoli, osób fizycznych prowadzących działalność edukacyjną, organizacji 

pozarządowych, instytucji szkoleniowych. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:    

 zaakceptowane przez Komisję Europejską Programy Operacyjne: Wiedza Edukacja, 

Rozwój i Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

 projekty wytycznych/wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące: 

edukacji, kwalifikowalności wydatków i równości szans.   

 Projekt wniosku o dofinansowanie do programu PO WER i ew. RPO WL  

 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WL (wersja skierowana do 

konsultacji społecznych- o ile będzie dostępna w momencie realizacji szkolenia)  

 Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WL w roku 2015 

 

Ponadto uczestnicy będą mieli szansę wstępnie zweryfikować swe pomysły na 

projekty w kontekście perspektywy finansowej na lata 2014-2020.  

Cena szkolenia wynosi 190,00 zł za osobę i obejmuje także materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, obiad i serwis kawowy. Przy zgłaszaniu większej 

liczby osób z jednej instytucji istnieje możliwość negocjacji ceny. 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać opłaty za 
szkolenie (szczegółowe informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym). 
  
Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod adresem e-mail: 
generator.innowacji@gmail.com lub pod nr tel. 500 074 110.  
  
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 kwietnia 2015 r. Liczba miejsc na szkoleniu jest 
ograniczona. 
 

 

Informacja o trenerze. 

Absolwent Politologii i Studiów Podyplomowych o kierunku Europeistyka na Uniwersytecie 

Marii Curie- Skłodowskiej. W latach 2007-2014 Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS 

w Lublinie odpowiedzialny za wsparcie Beneficjentów w zakresie opracowywania i wdrażania 

projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek Grupy Roboczej ds. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Od roku 

2008 do chwili obecnej reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie 

Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego. W latach 

2010-2013 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Krajowej Sieci Tematycznej ds. 

Adaptacyjności.  Od roku 2010 do chwili obecnej reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w 

Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od roku 2009 do chwili obecnej 

członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Od roku 2014 członek Rady Krajowej 

Kongregacji Przemysłowo- Handlowej. Od roku 2008 trener, doradca, coach m.in. z zakresu 

pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans.  

  

Z wyrazami szacunku 

 

Marcin Giza 

"Generator Innowacji" 

ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin 

www.generatorinnowacji.pl 

 




