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Załącznik nr 1 – Biogramy wykonawców opracowania  

 

Paweł Kolas od 2004 prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą JODKA Consulting (www.jodka.pl). W latach 1999-

2004 Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Departamentu Obsługi Inwestorów w Państwowej Agencji 

Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ/PAIIZ) w Warszawie. Kontraktowy wykładowca w – Instytucie Europeistyki 

UJ i Wydziału Prawa i Administracji UW w Warszawie. Członek grup roboczych ds. UE (negocjacyjnych)  

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1997-1999). Od 2002 trener Krajowego Systemu Przygotowań  

do absorpcji funduszy strukturalnych (KSP) akredytowany przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej (FEE)  

w Warszawie. Ekspert Krajowego Systemu Wsparcia dla Projektów Turystycznych (KSWPT) akredytowany przy 

Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki (PART). Trener programu iExec (SISCO Systems) i programu 

KONSULTATYWA® (konstatacje społeczne w praktyce) akredytowany przy Polskim Centrum Kompetencji (PCC) 

w Warszawie. Od 2010 roku, super-trener Stewardingu, akredytacja EURO 2012 / PZPN.  

 

Szkoleniowiec i trener strategii wizerunkowych i informacyjnych. Specjalista obsługi inwestycji zagranicznych  

i obsługi oferty inwestycyjnej samorządu terytorialnego, promocji gospodarczej JST, autor strategii promocji  

i marketingu dla JST. 

 

Realizator szkoleń z obsługi funduszy strukturalnych (polityka strukturalna UE, zarządzanie finansowe projektami, 

dokumentacji programowej UE (2004-2006, 2007-13, kwalifikowalność, cykl zarządzania projektem, metoda 

MAPS, PCM etc.). Trener i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych  

w kraju i zagranicą.  

 

Jakub Rawski absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego  

na kierunku Geografia Społeczno-Ekonomiczna oraz na kierunku Gospodarka Przestrzenna (specjalizacja: 

Rozwój Regionalny i Gospodarka Przestrzenna w Unii Europejskiej).  

Autor i współautor szeregu analiz społeczno-gospodarczych dotyczących przede wszystkim jednostek 

samorządu terytorialnego. Współautor między innymi: „Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020”, 

ekspertyzy pn. „Inkubatory przedsiębiorczości i parki przemysłowo-technologiczne w województwie opolskim – 

analiza stanu obecnego i prognozy”, współautor „Strategii rozwoju i promocji turystyki w Węgrowie i gminie Liw” 

oraz analiz atrakcyjności inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, strategii marketingowej 

i standardów organizacji Centrum Obsługi Inwestora w Kielcach. 

Autor licznych dokumentów aplikacyjnych dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie  

do Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 


