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Program*  

KONFERENCJI  podsumowującej projekt: 

„Fundusze Europejskie - jakie to proste.  

Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu  

Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”  

Warszawa, 24 września 2015 r. Hotel Gromada Lotnisko 

 

Część plenarna 

10.00-10.20 Otwarcie konferencji oraz podsumowanie projektu. 

Norbert Pruszanowski, koordynator projektu, Związek Rzemiosła Polskiego 

10.20-10.40 

„Przedsiębiorcy wobec nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - prosto 
do celu”. Zasady przyznawania wsparcia dla przedsiębiorców w ramach nowej 
perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 – informacje ogólne 
Dokumenty programowe: 
• Strategia Europa 2020 - główne założenia 
• Umowa Partnerstwa 2014-2020 - cele tematyczne, priorytety inwestycyjne   
       finansujące wsparcie dla przedsiębiorców 

Prof. Maciej Perkowski, Uniwersytet w Białymstoku, ekspert w projekcie 

10.40-11.05 

Wsparcie dla przedsiębiorców sektora MSP w działaniach wdrażanych przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, (wysokość wsparcia, kwalifikowalność 
wydatków, prawa i obowiązki beneficjentów, pomoc publiczna i pomoc de minimis, 
zarządzanie projektami).  

przedstawiciel NCBR 

11.05-11.30 

Wsparcie dla przedsiębiorców sektora MSP w działaniach wdrażanych przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, (wysokość wsparcia, kwalifikowalność 
wydatków, prawa i obowiązki beneficjentów, pomoc publiczna i pomoc de minimis, 
zarządzanie projektami). 

przedstawiciel PARP 

11.30-12.00 Przerwa kawowa 

12.00-12.25 

Wsparcie dla przedsiębiorców sektora MSP w działaniach wdrażanych przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, (wysokość wsparcia, 
kwalifikowalność wydatków, prawa i obowiązki beneficjentów,  pomoc publiczna i 
pomoc de minimis, zarządzanie projektami).  

Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych 
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12.25-12.50 
Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój firmy. Doświadczenia przedsiębiorców w 
korzystaniu z Funduszy Europejskich. 

beneficjent Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

12.50-13.05 
System i źródła informowania o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020.   

Michał Siestrzencewicz-Kuczuk, pełniący obowiązki Naczelnika w Departamencie 
Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

 13.05-13.20 Sesja pytań i odpowiedzi. 

13.20-14.00 Przerwa obiadowa 

 

 

Zajęcia warsztatowe – prowadzone w 4 salach, każda grupa po ok. 50 uczestników 

14.00-15.45 

Koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane – to nie loteria to pewność 
finansowania. 

Gra symulacyjna 

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla firmy 

Omówienie wniosku o dofinansowanie w ramach wybranego programu   
operacyjnego/dyskusja. 

15.45-16.00  Przerwa kawowa 

16.00-17.30 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla firmy w ramach wybranego 
programu operacyjnego (założenia, cele, budżet, wskaźniki, produkty). 

Warsztaty w dwóch grupach – dwa studia przypadku (wniosek o dotację z 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i wniosek o dotację z Regionalnego 
Programu Operacyjnego). 

17.30-18.00 Podsumowanie warsztatów. Dyskusja. 

 
* projekt z dnia 15.09.2015 r. 

 


