Katowice, dn. 20 października 2021 r.

Program warsztatów

Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027
- warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
Częstochowa, dn. 4 - 5 listopada 2021 r. (czwartek-piątek)

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121,
42-200 Częstochowa
Rozpoczęcia: 4 listopada 2021 r. (czwartek) godz. 10.00
Prowadząca: p. Anna Krzyżanowska-Orlik, ekspert odpowiedzialny za procesy związane
z programowaniem regionalnych programów operacyjnych, wstępną oceną projektów
strategicznych, a także opracowaniem wielu dokumentów strategicznych, operacyjnych oraz
wytycznych w zakresie wdrażania polityki regionalnej i funduszy europejskich.
4 listopada 2021 r. (czwartek)
10.00 – 10.10

Powitanie, przedstawienie uczestników i założeń organizacyjnych spotkania

10.10 – 12.30

Zasady realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich w
perspektywie finansowej 2021-2027
 Regulacje na poziomie europejskim – pakiet rozporządzeń
 Regulacje na poziomie krajowym – projekt Umowy Partnerstwa, projekt ustawy
wdrożeniowej, Krajowy Plan Odbudowy,
 Poziom regionalny – projekt programu Fundusze Europejskie, Plan Sprawiedliwej
Transformacji
Warsztaty
Możliwości wsparcia projektów w różnych obszarach

12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 – 15.15

Instrumenty terytorialne
 ZIT – dobre i złe praktyki, doświadczenia polskie i europejskie
 IIT, RLKS, GPR – zapisy dokumentów krajowych i regionalnych

15.15 – 16.00

Warsztaty: Zintegrowane podejście terytorialne w praktyce
Dotychczasowe doświadczenia i efekty współpracy
Czym jest przedsięwzięcie zintegrowane?
Jak planować przedsięwzięcie zintegrowane?
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5 listopada 2021 r. (piątek)
9.00 – 10.30

10.30 – 11.15

11.15 – 13.30

13.00 – 13.15

Strategie terytorialne w praktyce
▪ Zakres dokumentów
▪ Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
▪ Partycypacja społeczna
▪ Propozycje projektów (m.in. kwestie związane z adaptacją do
zmian klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego, wsparcie
kultury)
Warsztaty Funkcjonowanie partnerstw i zarządzanie
▪ wymogi formalne
▪ Zasady współpracy partnerstw
▪ Zarządzanie i monitoring
Prowadzenie działań rewitalizacyjnych
▪ Istota rewitalizacji - po co w ogóle rewitalizujemy i dlaczego to jest
tak ważne; dlaczego rewitalizacja to gra zespołowa
▪ Partycypacja w rewitalizacji
▪ ćwiczenie warsztatowe (Jakie techniki partycypacji są adekwatne
do poszczególnych tematów i grup interesariuszy?)
▪ Rewitalizacja w każdym mieście może i powinna wyglądać inaczej
- inspiracje i przykłady
Podsumowanie i zakończenie spotkania / Indywidualne konsultacje

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie szkolenia.
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