Projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program szkolenia pt. „Finansowanie i rachunkowość”
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a,
sala konferencyjna – VI piętro

13 czerwca 2011r.
1.

8.30 – 9.00

kawa
powitalna

9.00 – 10.30

zajęcia
merytoryczne

2.

10.30 – 10.45

przerwa
kawowa
3.

10.45 – 12.15

zajęcia
merytoryczne
4.

12.15 – 12.45

obiad

5.

12.45 – 14.15

zajęcia
merytoryczne

14.15 – 14.30

przerwa
kawowa

14.30 – 16.00

6.

zajęcia
merytoryczne

7.

Ogólne zagadnienia dotyczące rozliczania finansowego projektu
systemowego PO KL:

wskazanie podstawowych wytycznych i procedur
określających realizację projektu w ramach PO KL;

konstrukcja budżetu (koszty bezpośrednie, koszty
pośrednie) z uwzględnieniem wymogów dotyczących
poszczególnych form wsparcia w ramach aktywnej
integracji;

sposób monitorowania oraz zasady wprowadzania zmian
do budżetu;
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach projektu:
 okres kwalifikowania wydatków;
 dokumentowanie
wydatków
(cechy
dokumentu
księgowego), w tym opis dokumentów księgowych zgodnie
z wymogami PO KL;
Kwalifikowalnośd wydatków w ramach projektu:
 Specyficzne zagadnienia dotyczące kosztów personelu w
ramach projektu (umowy o prace, umowy cywilnoprawne);
 rozliczanie zadao zleconych;
 koszty pośrednie (rozliczane ryczałtem i rozliczane na
podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków):
Przepływy finansowe w ramach projektu.

ogólne zasady dotyczące przepływów finansowych
(terminy, podmioty odpowiedzialne);

zasady zwrotu środków na koniec roku budżetowego oraz
w przypadku nieprawidłowości;

zasady naliczania odsetek;
Przygotowywanie wniosków o płatnośd:
 zasady wykazywania wydatków we wniosku o płatnośd;
 wymogi proceduralne w zakresie przygotowywania
wniosków o płatnośd, w tym zasady kumulatywnego
wykazywania przepływów;
 warsztaty w zakresie przygotowywania wniosków o
płatnośd (na przykładowych dokumentach finansowych);
 generator wniosków o płatnośd;
Rozliczanie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego:
 zasada uwzględniania dochodów i wydatków związanych z
realizacją projektu w budżecie jednostki;
 klasyfikacja budżetowa a wydatki PO KL;
Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
projektu:
 wprowadzenie
wydzielonej
ewidencji
analitycznej
wydatków/kosztów w ramach projektu;
 przykładowe księgowania wydatków w ramach projektu.
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