AGENCJA ROZWOJU SPOŁECZNO –GOSPODARCZEGO
spółka zależna od Lubelskiej Fundacji Rozwoju

ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy
unijnych na lata 2014-2020
PROGRAM
1. Podstawowe pojęcia związane z politykami horyzontalnymi UE (polityka
równości, zasada równości szans kobiet i mężczyzn, dostępność działań
projektowych dla osób z niepełnosprawnościami); najważniejsze zmiany w
odniesieniu do poprzedniego okresu programowania.
2. Prawne gwarancje równości, zapoznanie uczestników
dokumentami prawnymi i obowiązującymi wytycznymi.

z

kluczowymi

3. Obowiązki i wymagania dotyczące beneficjentów w odniesieniu do zasady
równości, dostępności i polityki zrównoważonego rozwoju w projektach
współfinansowanych z FE w ramach programów krajowych i RPOWL 2014-2020:
- proces oceny pod kątem polityk horyzontalnych,
- Standard Minimum,
- dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
- Mechanizm Racjonalnych Usprawnień,
- Koncepcja Uniwersalnego Projektowania,
- zgodność z dokumentami strategicznymi.
4. Obowiązki i wymagania dotyczące beneficjentów w odniesieniu do zasady
równości, dostępności i polityki zrównoważonego rozwoju w projektach
współfinansowanych FE w ramach programów krajowych i RPOWL 2014-2020:
dostępne wydarzenia, miejsca, publikacje, źródła e-informacji

INFORMACJE DODATKOWE
PROWADZĄCA

Paulina Wolfram - dyplomowana trenerka, szkoleniowiec z wieloletnim
doświadczeniem w realizacji projektów; wieloletnia trenerka i doradczyni

Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez
Krajowy Ośrodek EFS doradczyni i trenerka w zakresie
horyzontalnej polityki UE, trenerka Ministerstwa Rozwoju w
projekcie szkoleniowo-informacyjnym dla instytucji umowy
partnerstwa perspektywy 2014-2020. Posiada 10-letnie
doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym
projektów wysokobudżetowych i w partnerstwie
ponadnarodowym.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Lublin, ul. Rynek 7, sala szkoleniowa III piętro

TERMIN I GODZINA:

21 wrzesień 2017 godzina 9.00

CENA:

250 zł brutto/os.
UWAGA! RABAT 15% przy zgłoszeniu dwóch osób, 25% przy
zgłoszeniu trzech i więcej osób
Cena obejmuje:
 materiały szkoleniowe
 materiały piśmiennicze - notatnik, długopis
 wyżywienie (obiad, serwis kawowy)

ZGŁOSZENIA:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy i odesłać na numer faksu 81 528 53 30 lub
scan na adres e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl w terminie do 7
września 2017r.

Płatność przelewem w terminie 7 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu

KONTAKT:
Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel: 81 528 53 32 lub 528 53 24
e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl

