SZKOLENIE E-LEARNINGOWE nr 12
NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:
„UDZIELANIE POMOCY DE MINIMIS PRZEDSIĘBIORCOM KORZYSTAJĄCYM ZE
WSPARCIA URZĘDÓW PRACY. PRZYZNAWANIA DOTACJI I REFUNDACJI
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH. ROZPATRYWANIE
WNIOSKÓW, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ MONITOROWANIE I ROZLICZANIE
UDZIELONEJ POMOCY”

PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prawidłowe zdefiniowanie pomocy publicznej oraz beneficjenta pomocy publicznej- praktyczne
przykłady,
Warunki dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis.
Omówienie niezbędnych oświadczeń składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o
przyznanie pomocy de minimis.
Zaświadczenie o pomocy de minimis - wydawanie i korygowanie
Prawidłowe określenie podmiotów mogących ubiegać się o refundację wyposażenie/doposażenia
stanowiska pracy oraz o jednorazowe środki na rozpoczęcie dział gospodarczej
Definicja prawna –opiekuna osoby niepełnosprawnej,
Analiza zmian niektórych zasad realizacji dotacji i refundacji wprowadzonych Rozporządzeniem
zmieniającym z dniem 21.01.2021 r.
Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niezbędne oświadczenie,
wymagane załączniki,
Zasady zawierania umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
najważniejsze postanowienia umowne, właściwe określenie praw i obowiązków stron,
Zasady wnioskowania o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez podmioty,
przedszkola, szkoły, producentów rolnych, żłobki lub kluby dziecięce lub podmiot świadczący usługi
rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych,
Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia tworzonych stanowisk pracy przez
uprawnione podmioty, najważniejsze zapisy dotyczące realizacji umowy,
Formy zabezpieczenia zwrotu dotacji i refundacji.
Monitoring i kontrola zawartych umów wypowiedzenie warunków umowy – zwrot przyznanego
dofinansowania

Proponujemy do wyboru dwie opcje cenowe:
➢

300 zł / osoba – cena zawiera: dostęp do materiałów on-line, możliwość konsultacji z trenerem,
przeprowadzenie testu, obsługę administracyjną szkolenia, zaświadczenie.

➢

390 zł / osoba – cena zawiera dostęp do materiałów on-line, tym wykłady on- Line, możliwość
konsultacji z trenerem, przeprowadzenie testu, obsługę administracyjną szkolenia, zaświadczenie.
Wypełniony i podpisany formularz (skan) proszę przesłać na adres:
biuro@i-consulting.com.pl lub faxem pod nr: (32) 771 61 13 wew. 13
kontakt telefoniczny: (32) 771 61 13 do 14 lub 506 141 045

