Agnieszka Pasztaleniec
trener
_________
Wykształcenie:
_____________
Wykształcenie wyŜsze zdobyła na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej - Kierunek: Stosunki
Międzynarodowe (2008). Następnie uzyskała dyplom studiów podyplomowych „Analiza finansowa w procesie inwestowania” na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2009).

______________
Doświadczenie zawodowe:
______________________
2010 do chwili obecnej
2008 do chwili obecnej
2007-2008
2007
2004

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Trener
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Koordynator w Dziale Rozliczeń Finansowych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
F5 Konsulting Departament Funduszy Unijnych, Młodszy Konsultant
PROHAUS sp. z o. o., Praca w Dziale Księgowości

___________________
Wiedza i umiejętności:
___________________
Posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
Jako kierownik finansowy projektów, m.in. Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III (PO KL), Pomorska Akademia Biznesu (PO KL),
Równi w Biznesie (PO KL), Responsible entrepreneurship – a way of increasing SME’s competitiveness during economic crisis (South Baltic
Programme) jest odpowiedzialna za tworzenie kosztorysów, księgowanie wydatków, rozliczanie projektów. W codziennej pracy nieustannie
zdobywa doświadczenie i wypracowuje dobre praktyki w tym zakresie.
Uczestniczyła w opracowaniu i realizacji projektu „InnoDoktorant - Stypendia dla doktorantów, I edycja, INNOpomorze”, EURISP, Turystyka
Wspólna Sprawa I. Opracowała koncepcję oraz biznes plan dla Pomorskiego Centrum Innowacji. Zrealizowała takŜe szereg innych
przedsięwzięć projektowych.
Odpowiadała za prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmach prywatnych i realizowała zadania dotyczące finansów i rachunkowości
przedsiębiorstw.
Ukończyła m.in. następujące formy doskonalące:
 Szkolenie „Rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach EFS” – PARR S.A. (2009)
 Metodologia wyliczania luki finansowej i ustalenie poziomu dofinansowania – Lemtech Konsulting (2008)
 Akademia Rachunkowości – Deloitte (podatki,audyt, finanse) (2006)
 Skuteczne przekonywanie – Deloitte, Cirrus Project, analiza przypadku – Podatki – Deloitte (2006)
 Zarządzanie projektem – PricewaterhouseCoopers – Dni z Doradztwem – Dzień z Podatkami – PricewaterhouseCoopers (2006)

_______________________
Wiodąca tematyka szkoleń:
_______________________
Planowanie budŜetu projektów, kwalifikowalność kosztów, księgowanie wydatków w projektach, rozliczanie projektów
współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

