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Zamów wizytę wspierającą z ROEFS w Bydgoszczy
Szanowni Państwo, zapraszamy Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z PO KL do
skorzystania z wizyty wspierającej, której celem jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji
projektu współfinansowanego ze środków EFS.
Podczas takiej wizyty doradcy analizują dokumentację projektową i wspólnie z zespołem zarządzającym
omawiają strategiczne z punktu widzenia realizacji projektu zagadnienia. W wyniku wizyty
powstaje raport dostarczany wyłącznie Beneficjentowi, zawiera on zestawienie informacji na temat
poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji projektu.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa lub wizyty wspierającej prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania (nr tel. 52 322 67 20, e-mail:
chmara@pte.bydgoszcz.pl lub wojciechowska@pte.bydgoszcz.pl). Wizytę wspierającą można także
zamówić wypełniając formularz zgłoszeniowy - TUTAJ.

Spotkanie informacyjne w ROEFS w Bydgoszczy
Beneficjentów realizujących projekty POKL zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. “Najczęściej
popełniane błędy w projektach POKL”, które odbędzie się dnia 11.12.2014 w siedzibie Ośrodka
tj. w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w godz. 9.30-12.00, w sali 201.
Zgłoszenia do udziału w seminariach można dokonać pod adresem wojciechowska@pte.bydgoszcz.pl.
W zgłoszeniu prosimy podać dane kontaktowe ze wskazaniem reprezentowanej przez Państwa instytucji
oraz informacje na temat aktualnie realizowanego projektu (tytuł, nr Poddziałania i informację czy jest to
projekt partnerski). Potwierdzenia udziału w seminariach będziemy dokonywali telefonicznie/mailowo
po przeprowadzeniu rekrutacji.

Warsztaty w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy
Zachęcamy także do udziału w warsztatach organizowanych w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy
pt. „Rozliczenie końcowe i zamykanie projektów PO KL”, w terminie: 15.12.2014 r.
Podczas spotkania omówione zostaną kwestie zamykania projektów, archiwizacji dokumentacji oraz
przygotowania końcowego wniosku o płatność. Do udziału zapraszamy beneficjów realizujących
projekty PO KL, zwłaszcza tych, którzy mają małe doświadczenie w prowadzeniu projektów PO KL.
Warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka tj. w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w godz. 9.00-12.00, w sali 103.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy przesyłać mailowo na adres chmara@pte.bydgoszcz.pl

Szkolenie w KPOWES w Bydgoszczy pt. “Źródła
i metody pozyskiwania środków na działalność PES”
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematyką pozyskiwania funduszy na działalność organizacji
społecznych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na kolejne
szkolenie pod nazwą “Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność PES”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12.12.2014r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Wspierania Ekonomii
Społecznej, przy ul. Piotrowskiego 3/2 w Bydgoszczy.
Tematyka zajęć obejmuje m.in.:
- główne źródła finansowania NGO,
- możliwości finansowania PES z programów rządowych.
- praktyczne zapoznanie z zasadami sporządzania oferty na konkurs Marszałka
Szkolenie jest bezpłatne. Mogą wziąć w nim udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej
(WTZ, ZAZ, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) oraz osoby zainteresowane założeniem
PES z powiatów: bydgoskiego, nakielskiego i sępoleńskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 08.12.2014r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres biuro@kpowes.org.pl
lub faksem na numer 52 52 44 985.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie - http://www.kpowes.org.pl/

Bezpłatny kurs zawodowy w ramach projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu”
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMACH Bogusława Hirt-Nowak zaprasza do udziału
w kursie na opiekuna osób starszych lub animatora społeczności lokalnej w ramach projektu
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs jest całkowicie bezpłatny, ponadto uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów
dojazdów na szkolenie i ze szkolenia, a także wyżywienie.
W projekcie udział wziąć mogą osoby:
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
- w wieku od 55 do 64 lat
Dla najlepszych uczestników kursu oferowany jest 4 miesięczny płatny staż, a następnie zatrudnienie.
By wziąć udział w kursie należy zgłosić się do Biura Projektu:
ul. Glinki 146 w Bydgoszczy tel. 784- 08- 08- 22
NZOZ ALMACH serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie.
POZOSTAŁO 28 WOLNYCH MIEJSC!!!

Uruchomienie Bazy Konkurencyjności dla PO KL
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (PO KL) przygotowała narzędzie informatyczne
o nazwie Baza konkurencyjności.
Baza konkurencyjności, o której jest mowa w podsekcji 3.1.3.1 - Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10
“Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki“
została udostępniona 1 grudnia 2014 r. pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na powyższej stronie zapytań
ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.
Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie
Konkurencyjności wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W swoich założeniach w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci
PO KL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jaki i wnioskodawcy
(podmioty które złożyły wnioski, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).
Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy
beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada
konkurencyjności o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:
nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nieprzekracza
14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT),
albo
jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku
z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto,
także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne,
a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.
Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni
zakładać jedynie Ci beneficjenci PO KL u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach
projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia
żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.
System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie
rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku
o dofinansowanie).
W związku z powyższym w trakcie rejestracji do systemu należy zgłosić się do swojego opiekuna
projektu w celu uzyskania przedmiotowego numeru.
Paweł Kalinowski
Asystent Kierownika
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