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ZASADY UDZIAŁU BENEFICJENTA W PROJEKCIE 

Infrastruktura & Rozwój – Laboratorium Funduszy Europejskich 2014 – 2020 – II EDYCJA 

współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

1. Przystąpienie do projektu. Potencjalny BENEFICJENT wypełnienia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

umieszczony na PORTALU PROJEKTU dostępnym pod adresem: www.laboratorium.kig.pl.   

2. W trakcie wypełniania danych rejestrowych Beneficjent zakłada osobiste KONTO wskazując login (adres  

e-mail) i hasło do PORTALU E-LEARNINGOWEGO dostępnego pod adresem:  

www.eszkolenia.laboratorium.kig.pl. 

3. Po przesłaniu danych rejestrowych Beneficjent otrzymuje na wskazany adres e-mail informację  

o prawidłowym założeniu konta oraz otrzymuje informacje o konieczności wypełnienia PRETESTU 

dotyczącego Funduszy Europejskich.  

4. Beneficjent, po zalogowaniu się na portal e-learningowy,  wypełnia PRETEST dotyczący Funduszy Unijnych.  

5. Po przesłaniu wyniku PRETESTU Beneficjent otrzymuje na wskazany adres e-mail informację  

o prawidłowej rejestracji na portalu e-learningowym i jednocześnie otrzymuje dostęp do MATERIAŁÓW  

E-LEARNINGOWYCH dostępnych na portalu mających na celu wyrównanie poziomu wiedzy między 

uczestnikami edukacyjnych spotkań stacjonarnych.  

6. Beneficjent, po zapoznaniu  się z materiałami e-learningowymi dostępnymi na portalu, ponownie 

wypełnia PRETEST dotyczący Funduszy Unijnych aby zweryfikować swoją wiedzę i przystąpić do 

edukacyjnych spotkań stacjonarnych.  

7. EDUKACYJNE SPOTKANIA STACJONARNE odbywają się we wszystkich województwach Polski zgodnie z 

harmonogramem umieszczonym na Portalu Projektu: www.laboratorium.kig.pl. 

8. Po zakończeniu edukacyjnych spotkań stacjonarnych Beneficjent zobowiązany jest wypełnić POSTTEST 

dotyczący Funduszy Europejskich celem zakończenia swojego udziału w Projekcie. 

 

Krajowa Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do ZASAD UDZIAŁU BENEFICJENTA  

W PROJEKCIE lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do ZASAD będą 

publikowane na Portalu projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji. 
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SŁOWNIK 

1. PROJEKT - Projekt pn. „Infrastruktura & Rozwój – Laboratorium Funduszy Europejskich 2014 – 2020 – 
II Edycja” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą pod 
nadzorem Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. 

2. BENEFICJENT – Pracownik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie,  reprezentujący jedną  
z dwóch grup przedsiębiorstw:  

 I grupa: mikro i małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 50 pracowników, nie posiadające 
znaczącego doświadczenia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracy  
z jednostkami naukowymi, zainteresowane w pierwszej kolejności realizacją projektów 
inwestycyjnych o skali nie większej niż 10 mln PLN, o dużym, niewykorzystanym potencjale 
wzrostowym i eksportowym, z brakiem doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze 
środków Funduszy Europejskich, bez wyspecjalizowanych działów i strategii finansowania 
zewnętrznego dla realizacji celów rozwojowych, najczęściej rozwijające się w sposób organiczny, 
zachowujące elastyczność względem warunków rynkowych  

 II grupa: średnie i duże przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 50 pracowników, o wyższej 
kulturze organizacyjnej i proceduralnej, mniejszej elastyczności rynkowej, ugruntowanej pozycji  
i rozpoznawalności regionalnej, krajowej i zagranicznej, z doświadczeniem w realizacji 
przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i współpracy z jednostkami naukowymi, posiadające 
naturalną zdolność i predyspozycje do zewnętrznego finansowania celów rozwojowych  
i finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych 

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  – formularz do uzupełnienia przez potencjalnego Beneficjenta 
zawierający podstawowe informacje o firmie. 

4. KONTO – umożliwia logowanie się Beneficjanta do portalu e-learningowego przy użyciu osobistego 
loginu i hasła. 

5. PORTAL PROJEKTU – portal dostępny pod adresem http://www.laboratorium.kig.pl 

6. PORTAL E-LEARNINGOWY – portal dostępny pod adresem http://www.eszkolenia.laboratorium.kig.pl 

7. MATERIAŁY E-LEARNINGOWE – materiały dostępne dla Beneficjentów po wypełnieniu PRETESTU 
dotyczącego Funduszy Europejskich. Mają na celu Wyrównie poziomu wiedzy między Beneficjentami przed 
rozpoczęciem spotkań edukacyjnych. Materiały obejmują m.in. szkolenia e-learningowe, nagrane sesje 
warsztatowe (webcasty), interaktywne praktyczne wskazówki w zakresie aplikowania o środki unijne w 
ramach konkretnych programów, studia przypadku prezentujące dobre praktyki i przykłady sukcesu 
przedsiębiorców wprowadzających innowacyjne rozwiązania w swoich produktach i oferowanych 
usługach, a także przykłady udanej współpracy przedstawicieli firm i nauki. 

8. PRETEST – metoda badawcza sprawdzająca i uzupełniająca poziom wiedzy potencjalnego Beneficjenta 
przed przystąpieniem do Projektu.  

9. EDUKACYJNE SPOTKANIA STACJONARNE – spotkania regionalne przewidujące realizację warsztatów i 
prowadzenie konsultacji indywidualnych równolegle dla dwóch 10-osobowych grup (I grupa i II grupa). 
Spotkania odbywać się będą w dwóch cyklach zgodnie z harmonogramem  umieszczonym na Portalu 
Projektu. 

10. POSTTEST - metoda badawcza sprawdzająca poziom wiedzy Beneficjenta na zakończenie udziału w 
Projekcie.   Badania skutku edukacyjnego będą obejmowały obszary samooceny w zakresie kompetencji, 
umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania środków z FE oraz wiedzy w zakresie pozyskiwania 
środków z UE w okresie programowania 2014 – 2020. Wykonanie POSTTESTU na zakończenie 
edukacyjnych spotkań stacjonarnych jest OBLIGATORYJNE dla każdego Beneficjenta. 

http://www.laboratorium.kig.pl/
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