Program szkoleń

„DOTACJE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM NA LATA 2014-2020
Możliwości dla MŚP i dużych przedsiębiorstw”
od 9.00 do 15.00
Rejestracja i Powitanie Uczestników
WSTĘP DO TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH:

9.00-10.30

Podstawowe pojęcia z zakresu dotacji unijnych (beneficjent, dotacja, projekt, koszt
kwalifikowany, koszt niekwalifikowany itd.)
Charakterystyka grup beneficjentów w podziale na MŚP, duże przedsiębiorstwa
ZASADY I PROCESY OTRZYMANIA DOTACJI:
-omówienie poszczególnych etapów oceny projektów

10.30-10.45

Przerwa kawowa

Omówienie najważniejszych PROGRAMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
na lata 20014-2020 (cele, priorytety, beneficjenci, wspieranie działania, przykłady
wsparcia)

10.45-12.00

•

Infrastruktura i Środowisko (IiŚ) dla woj. dolnośląskiego Oś priorytetowa 1 –
„Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”

•

PO Innowacyjna Gospodarka (IR, PC, PR)– Oś priorytetowa 4 – „Inwestycje w
innowacyjne przedsięwzięcia”

•

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- Oś priorytetowa 3„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

•

PO Kapitał Ludzki PR (Wiedza, Edukacja, Rozwój) – Oś priorytetowa 4 –
„Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do rozwoju”

Przykłady firm i projektów ubiegających się o dofinansowanie
12.00-12.15

13.35-14.40

14.40-15.00

Przerwa kawowa

•

Omówienie zasad oceny wniosków dla Firm z RPO Dolnośląskiego

•

Omówienie wniosku i przykładowego projektu

•

Prezentacja możliwości nawiązania współpracy z CWPE

Podsumowanie, rozdanie Certyfikatów
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Przedsiębiorstw. Posiadane doświadczenie zawodowe to blisko czternaście lat, zdobywane przede
wszystkim w bankowości i konsultingu. Pan Rafał zaudytował kilkaset projektów składanych w
ramach dostępnych programów unijnych m.in. ZPORR, SPO WKP, SPO RZL, EOG, PHARE, RPO,
POKL, POIG, POiIŚ, kredytów technologicznych i inne. Od 2002r. prowadzi szkolenia poświęcone
tematyce Unii Europejskiej, Zarządzania Finansami oraz Pozyskiwania Kapitału.

3. Forma szkoleń
W naszych szkoleniach stawiamy na doświadczenie. Cenimy Państwa czas i nie chcemy go
marnować na coś, co mogą Państwo poczytać w domowym zaciszu.
Dlatego też nasze szkolenia mają formę warsztatową i prowadzone są przez praktyków, ludzi,
którzy poza wiedzą teoretyczną są w stanie przekazać Państwu swoje praktyczne
doświadczenia, które często są znacznie cenniejsze, ponieważ umieć napisać wniosek, to nie
to samo, co przekonać urzędnika, że ten wniosek jest dobry.

4.Jak Zapisać się na szkolenie:
Nadesłanie poniższego, formularza zgłoszeniowego-umowy, pod adresem e-mail: szkolenia@cwpe.pl

Anna Kędzia
Tel. 724-426-400
e-mail: szkolenia@cwpe.pl
www.cwpe.pl

