Szkolenie:
„DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020”
Termin szkolenia:
TERMIN: 25-26.04.2015, 9-10.05.2015, 16-17.05.2015, 23-24.05.2015, 3031.05.2015, 6-7.06.2015 + moduł rozszerzony 13-14.06.2015, 20-21.06.2015
(Sobota i Niedziela)

MIEJSCE: Wrocław
CZAS: 6 lub 8 dni szkoleniowych z dodatkowym modułem dotyczące Analizy finansowej i
Rozliczania Podatków.
GODZINY: 9.00-16.00

Cel szkolenia:
•
•
•
•
•

Zdobycie gruntownej wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat sposobów i metod
pozyskiwania funduszy unijnych (IiŚ, IR, PC, PR, WER, EWTiEIS, PW, PT)
Nabycie umiejętności opracowywania wniosków o dotację, sporządzania Biznes Planów oraz
Analizy Finansowej
Nabycie umiejętności znacznego obniżania kosztów inwestycji i optymalizacji funkcjonowania
przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu dotacji unijnych
Kompleksowe przygotowanie uczestników do roli Doradcy ds. Funduszy Europejskich 20142020
Zdobycie nowego zawodu cennego na rynku pracy

Każdy z uczestników po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego otrzymuje
• Certyfikat Professional CWPE - Doradcy ds. Funduszy Europejskich, umożliwiający
napisanie projektu oraz zostanie koordynatorem danego projektu. Certyfikat zatwierdzony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).
Możliwość uzyskania po ukończeniu szkolenia dodatkowych certyfikatów:
• Certified Systems Engineer / Akredytacja

Dlaczego warto zostać Doradcą ds. Funduszy Unijnych?
•

•
•

Polska w latach 2014-2020 uzyska ze środków unijnych 82,5 mld Euro, pieniądze te trafiają
nie tylko do przedsiębiorców, ale również do Jednostek Samorządów Terytorialnych. Ogromną
popularnością cieszą się Projekty Operacyjne. Aby jak najlepiej wykorzystać dotacje w wielu
polskich przedsiębiorstwach i urzędach powstają nowe stanowiska pracy . doradców do spraw
funduszy Europejskich.
Po roku 2014 Polska otrzyma kolejne fundusze unijne.
Uzyskanie certyfikatu przynosi liczne korzyści zarówno osobie, która uzyskała tytuł, jak i całej
organizacji w firmie.

Dlaczego Twoi pracownicy powinni mieć tytuł Doradcy ds.
Funduszy Europejskich?
•

Dzięki warsztatom szkoleniowym i uzyskanym certyfikatom zyskują oni gruntowną wiedzę oraz
praktyczne umiejętności. Specjaliści z certyfikatami CWPE są bardzo skuteczni w pozyskiwaniu
środków FE. Nasi trenerzy stanowią znakomitą kadrę, posiadają bogatą wiedzę popartą
wieloletnim doświadczeniem, dlatego warto by Twój pracownik uczył się od najlepszych. Tytuł
Doradcy ds. Funduszy Europejskich połączony z rzetelną wiedzą, jaką można zdobyć w trakcie
naszych szkoleń to pewność dobrze zainwestowanych pieniędzy oraz realne korzyści i zyski.

Dlaczego opłaca się zatrudnić Specjalistę/Doradcę ds. Funduszy
Europejskich?
Doradca ds. Funduszy Europejskich może pomóc Twojej firmie lub organizacji (urzędowi, szkole)
skutecznie ubiegać się o środki FE. Dzięki Doradcy będziesz mieć pewność, że wiesz wszystko co
oferują Fundusze Europejskie

Metody i techniki pracy stosowane podczas zajęć.
1. Warsztaty, ćwiczenia, pisanie wniosków przez uczestników
2. Minimalizacja teorii – same najistotniejsze wiadomości,

