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Szanowni Państwo, 

Nowy okres programowy w Funduszach strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 

2013 to czas, jaki Polska musi wykorzystać na rozwój, zarówno infrastruktury, jak teŜ kadr, nauki i 

wszelkich aspektów Ŝycia i gospodarki, które mają wpływ na mieszkańców naszego kraju. W 

nowym okresie programowania Fundusze Strukturalne dostępne będą nie tylko dla 

przedsiębiorców, samorządów czy organizacji pozarządowych, ale takŜe bezpośrednio dla szkół. 

Środki europejskie mają przyczynić się do stworzenia w szkołach dodatkowych moŜliwości 

nauczania, które pozwolą w większym stopniu przygotować polską młodzieŜ do wejścia w dorosłe 

Ŝycie.  

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej oraz Instytut Rynku Pracy 

– Fundacja Nowy Staw, pragną więc zaprosić dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych 

tematyką pozyskiwania środków europejskich na dodatkowe działania w szkole, na bezpłatne 

szkolenie na temat nowego okresu programowania Funduszy Strukturalnych w Polsce, a takŜe 

moŜliwości, jakie dają one polskim szkołom.  

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności, 

która pozwoli im lepiej uczyć o polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz o moŜliwościach, jakie 

stwarza Polsce korzystanie z funduszy pomocowych w latach 2007 – 2013, ze szczególnym 

uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się takŜe, jak Oni i ich szkoły mogą ubiegać się  

o fundusze UE na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, na zakup nowych 

pomocy dydaktycznych.  Nowe Fundusze Strukturalne dla Polski na lata 2007 - 2013 przewidują 

bardzo duŜe nakłady na pomoc polskim szkołom. Uczestnictwo w szkoleniu jest szansą dla 

nauczyciela i szkoły na sprawniejsze i korzystniejsze pozyskiwanie środków europejskich.  

 

 Organizatorzy przewidują dwa terminy szkoleniowe. Szkolenie ma charakter dwudniowy i 

będzie realizowane w dniach 3 - 4 grudnia 2007 oraz 10 – 11 grudnia 2007. MoŜecie Państwo 

wybrać jeden z przedstawionych terminów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy 

pokrywają koszty związane z zakwaterowaniem i wyŜywieniem w trakcie szkolenia oraz koszty 
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przygotowania materiałów szkoleniowych. Dojazd do Ośrodka Szkoleniowego odbywa się na 

własny koszt. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego 

Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina.  

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są do dnia 29 listopada 2007 roku. 

Karty uczestnictwa przyjmowane będą w drodze poczty elektronicznej, faxem lub pocztą 

tradycyjną. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zaznaczenie 

preferowanego terminu szklenia. Lista uczestników zostanie przesłana pocztą elektroniczną oraz 

zamieszczona na stronie internetowej Europe Direct – Lublin w dniu 30 listopada 2007.  

BliŜsze informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie www.europe-

direct.lublin.pl. MoŜna je teŜ uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Europe Direct – 

Lublin, ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin tel. (0-81) 534 61 91.  

 

Serdecznie zapraszamy 

 

Z powaŜaniem, 

 

Konrad Konefał     Jarosław Szczepaniak 

Dyrektor Instytutu Rynku Pracy   Dyrektor Europe Direct – Lublin 

Fundacji Nowy Staw     Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej 


