SZKOLENIE E-LEARNINGOWE
„NOWOŚCI W DOTACJACH I REFUNDACJACH W 2022 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH I POMOCY DE
MINIMIS. NOWOŚCI W POMOCY DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY.
ZAWIERANIE UMÓW, WNIOSKI ORAZ POPRAWNE ROZLICZANIE
OTRZYMANYCH ŚRODKÓW, MONITOROWANIEI ROZLICZANIE
UDZIELONEJ POMOCY”

SZKOLENIE DOTYCZY - nowości w udzielaniu, rozliczaniu dotacji i refundacji z FP i PFRON, nowych regulacji oraz
prawidłowego przygotowywania nowych procedur i regulaminów udzielania dotacji - kompleksowa dokumentacja w tym
zakresie. Ponadto zastosowanie regulacji prawnych istotnych przy prawidłowym rozpatrywaniu wniosków, konstruowaniu
i zawieraniu umów oraz ich rozliczeniu i zabezpieczaniu, dodatkowo nowości w udzielaniu pomocy de minimis ,
sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów. Zasady zwrotu należności za niedochowanie warunków umowy,
monitorowanie.
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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.
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.

