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Wrocław, 27.02.2017 r.  

 Zaproszenie na szkolenie 

Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które odbędzie się w trzech terminach do 

wyboru 08.03, 09.03 lub 10.03 w godzinach od 9:00 do 15:30 w Hotelu InVite, przy ulicy Hubskiej 

52-54 we Wrocławiu pn.:  

„Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 

z wykorzystaniem systemu SL2014” 

Szkolenie prowadzone będzie w formule pozwalającej na efektywne zdobycie wiedzy  

i umiejętności z zakresu systemu SL2014, który służy do rozliczania projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014 - 2020.  

Szkolenie poprowadzi Pani Ingrid Szrajer, ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy 

unijnych. Prowadząca odpowiada między innymi za ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach 

POWER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020. Prowadziła kilkumiesięczny cykl szkoleń organizowanych 

w 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie weryfikacji wydatków o płatność 

2014-2020 w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014) dla pracowników 

Instytucji Zarządzających i Pośredniczących 2014-2020. Pani Ingrid Szrajer w przedmiotowym 

zakresie szkoliła również pracowników IZ RPO WD 2014-2020.  Jesteśmy przekonani, że atutem 

naszego szkolenia jest praktyczne doświadczenie oraz ekspercka wiedza prowadzącej. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o uzupełnienie formularza  

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://szkolenia.efficon.pl/  Wypełnione zgłoszenie 

należy wydrukować a następnie podpisane zgłoszenie należy zeskanować i wysłać na adres: 

szkolenia@efficon.pl w terminie do dnia 03.03.2017 do godz. 15:00.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego zgłoszenia uczestnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo rezerwacji miejsc na szkoleniu dotyczyć będzie 

podmiotów uczestniczących w programie „Europejski Urząd 2020 – Nowa Perspektywa”. 

 

Serdecznie zapraszamy 

Ireneusz Ratuszniak    Magdalena Ignasiak 

 Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu  

 

http://szkolenia.efficon.pl/
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Zał. nr 1 Informacja o szkoleniu:  

„Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020  

z wykorzystaniem systemu SL2014” 

Ramowy plan szkolenia:  

1. Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody beneficjenta, 

partnerów w przejrzystym świecie SL2014. Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do 

działania w systemie? Kiedy mogę zacząć działać w systemie? 

2. Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów. 

3. Prezentacja aplikacji SL2014: 

 logowanie do systemu; 

 omówienie poszczególnych zakładek SL2014. 

4. Wniosek o płatność: 

 rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, 

refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy); 

 uzupełnienie wniosku o płatność 

 uzupełnienie postępu rzeczowego; 

 uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków 

rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, 

rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu. 

 obsługa wniosku o płatność: 

 jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014? 

 czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku? 

 gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku? 

 co jeśli nasz wniosek ma błędy? 

1. procedura wycofania wniosku o płatność; 

2. procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku; 

3. korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu. 

5. Korespondencja w systemie SL2014: 

 praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja - przejrzystość systemu;  

 przygotowanie i wysyłanie pism i wiadomości. 

6. Harmonogram płatności: 
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 tworzenie, zmienianie i przesłanie harmonogramu płatności. 

7. Zamówienia publiczne: 

 zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami; 

 przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami. 

8. Baza personelu: 

 Dla kogo i kiedy należy wypełniać Bazę personelu? 

 Jakie zagrożenia wiążą się z rozliczaniem wynagrodzeń w ramach nowej perspektywy? 

9. Dyskusja i konsultacje z prowadzącą. 

 

Odbiorcy szkolenia:  

Władze Gmin, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie i 

rozliczanie funduszy unijnych, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za 

zamówienia publiczne. 

Termin i miejsce:  

Wybór terminu szkolenia należy do Państwa: 08.03, 09.03 lub 10.03 w godzinach od 9:00 do 15:30 w 

Hotelu InVite, przy ulicy Hubskiej 52-54 we Wrocławiu.  

Cena: 450 zł netto/osoba, podmioty, które uczestniczą w Programie pn. „Europejski Urząd 2020 – 
Nowa Perspektywa” zgodnie z umową.  

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, poczęstunek, lunch, konsultacje z Wykładowcą, materiały 
piśmiennicze, PARKING PODZIEMNY. Płatność należy dokonać do 7 dni od terminu zgłoszenia, jednak 
nie później niż dzień szkolenia na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
Rezygnacja po zgłoszeniu i w terminie po 06.03.2017 r. spowoduje obciążenie kosztami 
organizacyjnymi w wysokości 50% ceny.  

Zgłoszenie: 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o uzupełnienie formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://szkolenia.efficon.pl/ Wypełnione zgłoszenie należy 
wydrukować a następnie podpisane zgłoszenie należy zeskanować i wysłać na adres: 
szkolenia@efficon.pl w terminie do dnia 03.03.2017 do godz. 15:00. 

W razie pytań służymy pomocą: 

Telefon: 882 -838-869 

http://szkolenia.efficon.pl/

