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Szanowni Państwo, 
 

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej w Lublinie ma zaszczyt zaprosić na 
dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa lubelskiego. 
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji 
Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A, w dniach 12 – 13 listopada 2007 roku. Szkolenie 
poświęcone będzie moŜliwościom finansowania projektów realizowanych przez jednostki samorządowe w 
ramach nowej perspektywy budŜetowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.  

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 będą dla polskich samorządów ogromną 
szansą na rozwój. Zdajemy sobie jednak sprawę, Ŝe obecnie bardzo mało jest informacji na temat nowego okresu 
budŜetowego Unii Europejskiej, a co za tym idzie, na temat moŜliwości wykorzystania nowych Funduszy 
Strukturalnych przez polskie samorządy. Właśnie z myślą o właściwym wykorzystaniu funduszy w kolejnych 
latach Europe Direct – Lublin pragnie zaprosić państwa do udziału w szkoleniu. W trakcie szkolenia uzyskają 
Państwo informacje na temat: 

1. Polityka Regionalna Unii Europejskiej, Fundusze Strukturalne dla samorządów w latach 2007 – 20013; 
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013; 
3. Programów operacyjnych w latach 2007 – 2013 przeznaczonych dla polskich samorządów; 
4. Przygotowywanie projektów w ramach nowych funduszy strukturalnych; 
5. Zasady tworzenia studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych; 
6. Wniosek aplikacyjny. Doświadczenia w aplikowaniu o fundusze strukturalne polskich samorządów w 

latach 2004 – 2006; 
 
Po zakończonym szkoleniu będzie istniała moŜliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z 

trenerem, specjalistą z zakresu Funduszy Strukturalnych dla samorządów w Polsce. Będziecie Panstwo mogli 
uzyskać poradę i szczegółowe informacje odnośnie realizowanych przez Państwa jednostki macierzyste 
projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE.  

Jesteśmy przekonani, Ŝe udział przedstawicieli Państwa jednostki w spotkaniu przyniesie wiele owoców w 
nowym okresie programowania.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyŜywienia i zakwaterowania uczestników 
szkolenia w czasie obydwu dni szkoleniowych, a takŜe koszty druku i przygotowania materiałów 
szkoleniowych. Organizator nie pokrywa jednak kosztów dojazdu do Ośrodka Szkoleniowo – Konferencyjnego. 
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji 
Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach 
Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej.  

KaŜda jednostka samorządowa moŜe zgłosić więcej niŜ jednego przedstawiciela. Decyduje kolejność 
zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. 

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Europe Direct – Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji 
Europejskiej osobiście, faxem, drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 8 listopada 2007 roku. 
Zgłoszenia naleŜy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do Zaproszenia. Lista osób 
zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Europe Direct – 
Lublin w dniu 9 listopada 2007 roku oraz przesłana drogą elektroniczną do osób zakwalifikowanych w 
szkoleniu. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Europe Direct – Lublin: 
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Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia dostępne są na stronie internetowej Europe Direct – 
Lublin www.europe-direct.lublin.pl oraz pod numerem telefonu (0-81) 534 61 91. 

Z powaŜaniem, 
Jarosław Szczepaniak 
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