
 1 

 
Zajęcia „Aplikacje o fundusze strukturalne UE” 

 

Centrum Europejskie UW – semestr letni 2008/2009 
 

 
Niniejszy „przewodnik” ma za zadanie zaznajomienie Państwa z ogólnymi zasadami realizacji kursów 
internetowych, a takŜe szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad i przebiegu kursu „Aplikacje 
o fundusze strukturalne UE”  realizowanego w ramach programu Państwa studiów. Wszystkie 
informacje zawarte w „przewodniku” są równieŜ dostępne na stronie internetowej kursu. 
 
 
Wejście na stron ę internetow ą kursu 
 
Na stronę internetową kursu moŜecie Państwo wejść poprzez stronę internetową campusu Centrum 
Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - www.kampus.uw.edu.pl . Spośród wyświetlonych kategorii 
kursów naleŜy wybrać Centrum Europejskie UW , a następnie wybrać kurs „Aplikacje o fundusze 
sstrukturalne UE” . Teraz platforma e-learningowa zapyta Państwa o nazwę uŜytkownika i hasło, a 
dla osób nie posiadających własnego loginu i hasła umoŜliwi utworzenie nowego konta na zasadach 
obowiązujących dla studentów UW. W trakcie tworzenia konta uŜytkownika proszę postępować 
zgodnie z poleceniami generowanymi przez platformę. 
 
 
Zapisanie się na kurs „Aplikacje o fundusze strukturalne UE” wymaga podania jednorazowego 
"klucza dostępu do kursu", który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie 
będzie juŜ potrzebny. Gdy platforma poprosi o podanie "klucza dostępu do kursu" proszę wpisać 
klucz, który otrzymaliście Państwo z Dziekanatu CE UW. 
 
Po załogowaniu znajdziecie się Państwo na głównej stronie kursu.  Dla ułatwienia pierwszych kroków 
po stronie kursu w części końcowej „przewodnika” opisane (zobrazowane ) zostały ogólne zasady 
nawigacji. 
 
 
Charakterystyka kursu 
 
Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat celów i zasad funkcjonowania polityki 
spójności UE w Polsce 2007 – 2013, a takŜe praktycznych umiejętności w zakresie ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych. Program zajęć obejmuje zarówno zagadnienia 
teoretyczne jak i praktyczne. 
 
W ramach komponentu teoretycznego program zajęć obejmuje zagadnienia: celów polityki spójności 
UE w latach 2007 – 2013, instrumentów finansowych polityki spójności (funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności), struktury dokumentów programowych, systemu instytucjonalnego i finansowego 
wdraŜania funduszy strukturalnych, oraz kierunków interwencji funduszy strukturalnych w Polsce w 
latach 2007 – 2013. 
 
Komponent praktyczny obejmuje realizację pod nadzorem prowadzącego kolejnych faz definiowania i 
przygotowania projektu: wyznaczania celów projektu, sprawdzenie kwalifikowalności przewidzianych 
działań, zarządzanie cyklem projektu (matryca logiczna, ścieŜka krytyczna), przygotowanie budŜetu 
projektu zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków. W ramach komponentu praktycznego 
słuchacze zapoznają się równieŜ z programem komputerowym Generator Wniosków niezbędnym do 
realizacji zadania zaliczeniowego jakim jest przygotowanie i złoŜenie wniosku aplikacyjnego. 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu to: 

− pozytywne rozwiązanie wszystkich testów on-line (w ramach kaŜdych zajęć realizowanych w 
trybie e-learningu) 

− realizacja zadań częściowych – przygotowywanie, prezentowanie i dyskusja nad kolejnymi 
częściami wniosku aplikacyjnego (w ramach zajęć warsztatowych) 
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− realizacja zadania zaliczeniowego (na podstawie zadań częściowych) czyli przygotowanie i 
złoŜenie do oceny pełnego wniosku aplikacyjnego (odpowiadającego rzeczywistym warunkom 
konkursu ogłoszonego w 2009 r.) 

Zarówno zadania częściowe jak i zadanie zaliczeniowe realizowane będą w grupach kilkuosobowych. 
 
Przedmiot realizowany jest w trybie blended learning’u łączącego w sobie trzy tryby kształcenia: 
 

1.  e- learning 

−  w tym trybie przekazywana jest wiedza 
teoretyczna, która następnie będzie 
wykorzystana do realizacji zadania 
praktycznego.  Tryb e-learningu 
umoŜliwia równieŜ przekazywanie 
słuchaczom materiałów niezbędnych do 
wykorzystania w ramach warsztatów  

oznaczenie e-learningu 
w harmonogramie 

   

2.  zajęcia w formie 
wykładów 

−  tryb pozwalający na zaprezentowanie 
przez wykładowcę rzeczywistych 
dokumentów, wytycznych w zrozumiałej 
dla słuchaczy formie z moŜliwością 
zadawania pytań dyskusji itp. 

oznaczenie wykładu 
w harmonogramie 

   

3.  warszaty 
 zadaniowe 

− -tryb pozwalający na aktywne 
uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. 
Warsztaty słuŜą prezentacji zadań 
częściowych przygotowanych przez 
słuchaczy na podstawie wiedzy 
wyniesionej z e-learningu i wytycznych 
przekazanych w ramach wykładów. 

oznaczenie warsztatu 
w harmonogramie 

 
 
 
 

Harmonogram i syllabus zaj ęć 
 

Lp. Tematyka zaj ęć Tryb Okres 
realizacji 

Data 
realizacji 

1. Ogólne zasady funkcjonowania polityki spójności w 
Polsce w latach 2007 -2013 (e-learning) 

− Reforma polityki spójności po 2007 r. 
− Nowe cele polityki spójności (konwergencja, 

regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, 
europejska współpraca terytorialna) 

− Zgodność polityki spójności ze Strategią Lizbońską 
− Dostępne instrumenty programujące i finansowe 

polityki spójności 
− Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego 
− Europejski Fundusz Społeczny 
− Fundusz Spójności 
− Mechanizmy inŜynierii finansowej 

e-learning 16.II – 1.III 
 

Uwaga: 
16.II.09 

o godz. 19.00 
odbędzie się 

spotkanie 
informacyjne 
dla studentów 
– sala 109 w 

CE 

2 tygodnie 
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2. MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w 
Polsce w latach 2007 – 2013 (e-learning) 

− Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
− Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia – 

Narodowa Strategia Spójności 
− Regionalne Programy Operacyjne 
− PO Infrastruktura i Środowisko 
− PO Innowacyjna Gospodarka 
− PO Kapitał Ludzki 
− PO Rozwój Polski Wschodniej 
− Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

e-learning 23.II – 8.III 2 tygodnie 

3.  System instytucjonalny i proceduralny wdraŜania 
funduszy strukturalnych w Polsce. 

− Instytucje odpowiedzialne za nabór, monitoring i 
zarządzanie projektami  

− Tryby wyboru projektów do realizacji 
− Zasady przeprowadzania konkursów 
− Ogłoszenie konkursu i dokumentacja konkursowa 
− Ocena formalna i merytoryczna 
− Rozstrzygnięcie konkursu i kontraktowanie 
− Procedury odwoławcze 

zajęcia w 
formie 

wykładu 

2.III – 8.III 
 

5 marca 2009 
godz. 19.00 
sala: 214 CE 

1,5 godziny 

4. Szczegółowe uregulowania w zakresie ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych -  
- prezentacje słuchaczy w grupach. 
 
Prezentacje mają na celu zaznajomienie słuchaczy z 
dokumentami programowymi funduszy strukturalnych 

warsztaty 11.III – 17.III 
 

12 marca 2009 
godz. 19.00 
sala: 214 CE 

1,5 godziny 

5.  Metodologia zarządzania projektem zgodnie ze 
standardami UE. 

− Definicja i cechy projektu 
− Cykl Ŝycia projektu i jego fazy 
− Konstrukcja matrycy logicznej projektu i jej logika 
− Metoda ścieŜki krytycznej projektu 
− Wykres Gantt’a – harmonogram projektu 

e-learning 16.III – 29.III 2 tygodnie 

6.  Prezentacja szczegółowych zasad ubiegania się o 
dofinansowanie i wybranej ścieŜki aplikacyjnej w ramach 
postępowania konkursowego będącego przedmiotem 
zadania zaliczeniowego. 

zajęcia w 
formie 

wykładu 

30.III – 5.IV 
 

2 kwietnia 09 
godz. 19.00 
sala: 214 CE 

1,5 godziny 

7. Prezentacja załoŜeń projektowych i matryc logicznych 
projektów zgodnych z wymogami postępowania 
konkursowego będącego przedmiotem zadania 
zaliczeniowego 
- prezentacje słuchaczy w grupach. 
 
Celem prezentacji jest weryfikacja prawidłowej logiki 
projektu oraz jego zgodności w wymogami 
konkursowymi. 

warsztaty 6.IV – 9.IV 
 

9 kwietnia 09 
godz. 19.00 

Sala: 214 CE 
 

1,5 godziny 

Ferie wiosenne – 10.IV – 15.IV 

8. Aplikacja Generator Wniosków 2007 – 2013 – szkolenie z 
zasad uŜytkowania i przygotowywania wniosków 
aplikacyjnych. 

zajęcia w 
formie 

wykładu 

14.IV – 19.IV 
 

16 kwietnia 09 
godz. 19.00 

Sala: 214 CE 
 

1,5 godziny 
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9.  Konstrukcja finansowa projektu (e-learning) 
− Rodzaje kosztów w projekcie 
− Kwalifikowalność wydatków 
− Wydatki niekwalifikoweane 
− Koszty pośrednie i bezpośrednie 
− Cross - financing 
− Szczegółowa kalkulacja kosztów 
− Progi dofinansowania 

e-learning 20.IV – 3.V 2 tygodnie 

10. Prezentacja budŜetów projektów i szczegółowej kalkulacji 
kosztów  
- prezentacje słuchaczy w grupach. 
 
Celem prezentacji jest weryfikacja prawidłowej konstrukcji 
finansowej projektu. 

warsztaty 4.V – 10.V 
 

7 maja 2009 
godz. 19.00 

Sala: 214 CE 

1,5 godziny 

11. Dokończenie realizacji zadania zaliczeniowego – 
konsultacje przez Internet, złoŜenie wniosku o 
dofinansowanie projektu 

e-learning 18.V – 24.V 1 tydzień 

12. Ocena zadania zaliczeniowego – publikacja listy 
rankingowej, rozstrzygnięcie „konkursu”, omówienie 
projektów 

e-learning 25.V – 5.IV 2 tygodnie 

 
 
 
 
 

Kontakt z wykładowc ą 
 
Oczywiście przez cały czas zachęcam Państwa do zadawania pytań, wyraŜania wątpliwości lub 
komentarzy. Najlepszym miejscem do tego będzie forum merytoryczne i forum organizacyjne kursu. W 
przypadku innych problemów proszę o kontakt mailowy: p.krasuski@uw.edu.pl. 
 
Mam nadzieję, Ŝe zagadnienia poruszone podczas kursu będą dla Państwa interesujące, a realizacja 
zadania praktycznego satysfakcjonująca i przynosząca w przyszłości wymierne rezultaty. 
 
Serdecznie pozdrawiam, 
 
Piotr Krasuski 

 



 5 

Nawigacja w ramach strony głównej kursu 
 1. Ogólne informacje o 

kursie – dostępne w 
ramach wszystkich 
lekcji stanowią 
powtórzenie treści 
niniejszego 

przewodnika 

2. Kanały komunikacji 
z wykładowcą i innymi 
uczestnikami – tablica 
wiadomości słuŜy 
przekazywaniu 
informacji od 
wykładowcy do 
uczestników, a forum 
merytoryczne i 
organizacyjne do 
dyskusji, pytań, 

spostrzeŜeń itd. 

3. Tytuł, data i krótki 
opis danej (aktualnie 

wyświetlonej) lekcji 

4. Główny materiał 
lekcji (komponent A i 
B) złoŜony z 
wykładów, materiałów 
dydaktycznych, testów 
itp.  W przypadku 
niektórych lekcji 
materiały są 
podzielone na 
obligatoryjne dla 
wszystkich 
uczestników oraz 
dodatkowe 
(fakultatywne dla 

zainteresowanych) 

5. Odniesienia do 
sekcji – umoŜliwiają 
wyświetlenie 
kolejnych dostępnych 
(lub poprzednich 
lekcji) – podobną 
funkcję pełni 
rozwijane menu na 
dole strony „Przejdź 

do …” 

6. Nadchodzące 
terminy – informacja 
dla uczestników o 
najbliŜszych deadlines 
np. upływie terminu 
rozwiązania testu lub 

innego zadania 

7. Co się ostatnio 
działo? – informacja o 
„wydarzeniach” na 
stronie kursu np. 
zamieszczeniu nowego 
post’u na forum czy 
dodaniu nowych 

materiałów 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

7.  

6.  
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NOTATKI 
 


