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SPOTKANIE  ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

W spotkaniu uczestniczyła kadra zarządzająca

projektem a także osoby wytypowane do współpracy przy

realizacji projektu. W tym spotkaniu uczestniczyła także

pracownica ROEfsu z Ciechanowa. W trakcie spotkania

poruszane były tematy związane z planami działań na rok 2013

między innymi planowane były harmonogramy szkoleń na

następny rok, omawiano także postępy osiągnięte dotychczas .

Dokonywano także korekty umowy partnerskiej wiążącej

wszystkich partnerów projektu.

Następna okazją do wymiany zdań i podzielenia się opiniami 

odnośnie przebiegu projektu będzie spotkanie zespołu w 

kolejnym kwartale roku 2013.
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W mijającym kwartale  odbyło się kolejne z zaplanowanych spotkanie zespołu projektowego projektu „GMINA 

LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH”. 

Spotkania te organizowane są cyklicznie, przynajmniej raz na trzy miesiące. Spotkania te służą omawianiu postępów 

w realizacji projektu, problemów towarzyszących tej realizacji i sposobów ich rozwiązywania a także planowaniu 

działań na kolejne miesiące jego trwania
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SZKOLENIA

Mijający kwartał był to czas kończenia poszczególnych szkoleń .

Zadania te były realizowane w siedzibach/salach urzędów gmin. Uczestnicy  otrzymali 

materiały szkoleniowe między innymi takie

Otrzymywali także poczęstunek, oraz po każdym zakończonym module szkoleniowym 

certyfikat unijny zgodnie z zasadami wizualizacji proj. realizowanych w ramach POKL. 

Umiejętności i pedagogiczne przygotowanie trenerów prowadzących zajęcia były zgodne z 

obszarem kwalifikacji ,co daje gwarancję  osiągnięcia założonych celów projektu oraz tego, 

że  jego uczestnikom zostanie przekazana wiedza najwyższej jakości.
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W chwili obecnej przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na kolejne , ostatnie już szkolenie z zakresu 
obejmującego problematykę wypalenia zawodowego.
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KONTROLA   PROJEKTU

W czerwcu nasz projekt był kontrolowany przez jednostkę wytypowaną przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.

Kontrolą objęte były wszystkie aspekty projektu – wydatki, szkolenia, procedury przetargowe, 
sprawy związane z zarządzaniem oraz ochroną danych osobowych.
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Dokumentacja projektu Sprzęt  zakupiony  w ramach  projektu

Kontrola przebiegła prawidłowo i nie otrzymaliśmy w związku z nią żadnych zaleceń.
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Wniosek o płatność

W miesiącu kwietni złożyliśmy kolejny wniosek i podobnie jak poprzednie dwa został on 

zaakceptowany bez żadnych zmian.

Obecnie przygotowujemy dokumentację do kolejnego wniosku
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