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Katowice, dn. 19.04.2012 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach, działający w ramach sieci 
koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, planuje organizację cyklu 
spotkań poświęconych zasadom rozliczania projektów unijnych. Poszukujemy pracowników 
na następujące stanowisko: 

 
TRENER Z ZAKRESU ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 
Celem spotkań jest nabycie wśród uczestników wiedzy z zakresu rozliczania projektów 
dofinansowanych ze środków europejskich oraz/lub umiejętności prowadzenia prawidłowej 
księgowości projektów, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania wniosków  
o płatność.  

Cykl szkoleń odbywa się w ramach projektu "System Informacji o Funduszach Europejskich 
na lata 2007 - 2013". Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest prowadzony na 
zalecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Fundację Viribus Unitis.  Służy 
bezpłatną pomocą w informowaniu o możliwości otrzymania wsparcia finansowego  
z Funduszy Europejskich oraz kryteriach rozliczania dotacji.  Więcej informacji znaleźć 
można na stronie www.pife.katowice.pl  

Projekt "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa. 
 
Wymagania: 
• Posiadanie przynajmniej 3-letnich kwalifikacji zawodowych w tematyce rozliczania 

dotacji lub księgowości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego lub Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 

•  Posiadanie doświadczenia trenerskiego  i przedstawienie wykazu prowadzonych szkoleń 
tematycznych zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat; 

•  Dyspozycyjność. 
 
Zakres obowiązków: 
Prowadzenie szkoleń z zakresu rozliczania dotacji lub księgowości projektów unijnych  
(w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego lub Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)  dla beneficjentów 
rozliczających projekty dofinansowane ze środków europejskich.  
Każde szkolenie będzie obejmować 4-5 godzin zegarowych szkolenia oraz 1 godzinę 
zegarową konsultacji. Szkolenie odbywać się będą w okresie od 15 maja 2012 roku do 31 
sierpnia 2012 roku w centrum Katowic.  
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Rodzaj zatrudnienia: 
Umowa cywilno-prawna 
 
 
Sposób Przygotowania oferty: 
• Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie elektronicznej, 
• Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę brutto za godzinę, 
• Oferta powinna zawierać przykładowy program szkolenia, 
• Oferta powinna zawierać CV trenera oraz potwierdzenie kwalifikacji w danej dziedzinie 
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail 
biuro@pife.katowice.pl do dnia 4 maja 2012 roku. W razie dodatkowych pytań prosimy  
o kontakt mailowy na adres biuro@pife.katowicie.pl lub telefoniczny pod numerem 
(32) 209 16 90. Osoba do kontaktu – Katarzyna Michałek-Jung.  
 
Kryteria wyboru oferty: 
• kwalifikacje, umiejętności z zakresu tematyki szkolenia; 
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; 
• cena brutto za godzinę zajęć. 

 


