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Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest m.in.:
� kreowanie rozwoju lokalnego, 
� budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, 

w szczególno ści w zakresie rozwoju kapitału społecznego .

Cel ten jest osiągany poprzez wspieranie beneficjentów 
do przygotowywania wysokiej jako ści, odpowiadaj ących na 
potrzeby społeczne projektów, które mog ą być sfinansowane ze 
środków EFS. 

Ośrodki planuj ą swoje działania w oparciu o diagnoz ę środowiska 
lokalnego , w którym działają, zbierają informacje o sytuacji 
społeczno-gospodarczej i potrzebach lokalnych, 
instytucjach/organizacjach działaj ących w regionie i ich 
potencjale, liderach lokalnych i istniej ących ju ż partnerstwach . 
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            Klient Regionalnego   Klient Regionalnego   
  

                          Ośrodka EFS                          Ośrodka EFS
� przedstawiciel  każdej instytucji  będącej projektodawc ą EFS 

lub zainteresowanej realizacj ą projektu EFS oraz przedstawiciel instytucji 
realizuj ącej projekt w regionie

� osoby indywidualne , które są zainteresowane udziałem w projektach 
dofinansowanych z EFS , wyłącznie w zakresie uzyskania informacji 
na temat projektów realizowanych w danym regionie

Priorytetową grupę klientów stanowią:
� Organizacje pozarządowe. 
� Szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki 

edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące.
� Jednostki samorządu terytorialnego.
� Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
� Wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, 

wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.



 Regionalne O środki EFS oferuj ą 
kompleksowe wsparcie dla potencjalnych 

projektodawców lub realizatorów projektów 
współfinansowanych z EFS w postaci 

usług:

�Doradczych
�Szkoleniowych
�Animacyjnych
�Informacyjnych



•  Oferujemy bezpłatne usługi doradcze w zakresie:

� opracowania projektu
� przygotowania wniosku o dofinansowanie
� realizacji i wdrażania projektu współfinansowanego z EFS 

Doradcy świadcz ą usługi  zarówno w siedzibie O środka 
jak i  w razie potrzeby w siedzibie projektodawcy/beneficjenta .

DoradztwoDoradztwo



SzkoleniaSzkolenia

• Realizujemy bezpłatne szkolenia z zakresu m.in.:

� Przygotowania wniosku o dofinansowanie
� Metodologii projektowej
� Dokumentów programowych i wytycznych
� Zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS
� Rozliczania projektów
� Pomocy publicznej w PO KL
� Zamówień publicznych
� Polityki równości płci

Informacja o aktualnie realizowanych szkoleniach zna jduje si ę 
na stronach O środków – zakładka Szkolenia



AnimacjaAnimacja

• Jednym z podstawowych zadań Regionalnych Ośrodków EFS jest 
aktywizowanie społeczno ści lokalnych i pobudzanie ich do podejmowania 
inicjatyw ukierunkowanych na rozwój tak całych społ eczno ści, 
jak i jednostek .

• Zadaniem animatora Regionalnego Ośrodka EFS jest m.in.:
� Analiza problemów występujących w regionie i tych, które mogą zostać 

rozwiązane lokalnie
� Współpraca z przedstawicielami kluczowych instytucji w regionie/subregionie 

oraz z liderami lokalnymi
� Wsparcie w przygotowaniu projektów odpowiadających na potrzeby 

społeczności lokalnych  oraz rozwiązujących lokalne problemy
� Pomoc w przygotowaniu partnerstw projektowych oraz partnerstw na rzecz 

rozwoju



InformacjaInformacja

• Specjalista ds. informacji i promocji odpowiedzialny jest 
za prowadzenie  Punktu Informacyjnego O środka oraz obsług ę 
klientów w zakresie m.in.:
� identyfikowania potrzeb oraz udzielenia podstawowej informacji 

nt. funduszu
� zachęcania do aplikowania o środki z EFS
� przedstawienia możliwości współfinansowania projektu ze środków 

EFS
� organizacji spotkań informacyjnych, konferencji, seminariów nt. EFS, 

organizowanych naborów wniosków czy podstawowych zagadnień 
związanych z PO KL

� informowania osób fizycznych nt. możliwości uczestniczenia 
w projektach współfinansowanych z EFS np. projektach 
szkoleniowych.



Punkty Informacyjne 
Regionalnych O środków EFS 

Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi

42-29-10-317

info_lodz@roEFS.pl
www.lodz.roEFS.pl

ul. Piotrkowska 262/264
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