
 
 
 
 

 

 
 
 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu (LPI) 
serdecznie zaprasza na szkolenie pt.: 

 
 

„Procedury aplikowania w ramach PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich w kontekście zmian w wytycznych programowych”. 

 
Omówione zostaną procedury aplikowania w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w kontekście zmian w wytycznych 
programowych. Podczas szkolenia, które będzie miało charakter warsztatowy, uczestnicy zapoznają się  
z zasadami tworzenia harmonogramu, wyznaczania celów, planowania działań, budżetu, kwailifikowania 
wydatków w projekcie. Według obecnie obowiązujących dokumentów programowych jest to ostatni konkurs  
w ramach tego Działania do 2013 roku.  
 
Za oddolną inicjatywę lokalną na potrzeby realizacji projektów w ramach POKL należy uznać projekt o zasięgu 
lokalnym, który jest skierowany do określonej grupy docelowej (mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko – 
miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub 
realizacji projektu. 

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN i wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie 
realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 

 
Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2011 r. (czwartek)  

w sali posiedzeń nr 5 na parterze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu  
przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle 

 
 
Program szkolenia: 
08.30 - 09.00 - Rejestracja uczestników szkolenia. 
09.00 - 09.08 - Informacja o Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie 
opolskim. 
09.08 - 09.15 - Informacja o przewodnictwie Polski w Radzie Unii Europejskiej. 
09.00 - 10.30 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki: zasady aplikowania o środki, zasady oceny projektów, 
kwalifikowalność wydatków. 
10.30 - 10.45 - Przerwa na kawę 
10.45 - 12.15 - Priorytet IX PO KL – Działanie 9.5: kryteria szczegółowe, uprawnieni beneficjenci, grupy 
docelowe, typy projektów, zasada równości szans. 
12.15 - 12.30 - Przerwa obiadowa 
12.30 - 14.00 - Praktyczne przygotowanie projektu: zasady budowania projektu, analiza problemów, określenie 
celu głównego i celów szczegółowych projektu, opis działań w projekcie, pojęcie produktu. 
14.00 - 14.15 - Przerwa na kawę 
14.15 - 15.45 - Praktyczne przygotowanie projektu c.d.: zespół projektowy, harmonogram działań, budżet 
projektu, Generator Wniosków Aplikacyjnych. 
15.45 - 16.00 Porady indywidualne 
 

Więcej informacji o szkoleniu udzielają konsultanci LPI w swojej siedzibie, elektronicznie lub pod numerem 
telefonu 77 472 32 05 lub 77 483 70 03. 

W miarę możliwości prosimy o potwierdzenie telefoniczne uczestnictwa w szkoleniu w celu przygotowania 
odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych oraz odesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 


