Podpisanie umowy o dofinansowanie - I co
dalej?
7 kroków poprawnego rozliczenia inwestycji
unijnej
Krok 1 – Procedura przetargowa, zgodna z zasadą konkurencyjności
– Zanim rozpoczniemy inwestycje unijną zaczynamy od wyłonienia
wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, który zrealizuje zakres
rzeczowy naszej inwestycji. Omówienie zasady konkurencyjności,
procedur, przykłady, na co koniecznie musimy zwrócić uwagę czyli
wąskie
gardła,
wybór
oferty,
umowa
z
dostawcą/wykonawcą/usługodawcą.
Krok 2 – Start - rozpoczynamy inwestycję - chronologia działań,
dokumenty, faktury, ewidencja środków trwałych.
Krok 3 – Wniosek o płatność – rozliczenie poniesionych wydatków (w
tym dokumentacja rozliczeniowa), faktury, dokumentacja księgowa,
poprawność księgowania, kosztorysy, projekty i inne niezbędne
dokumenty skutkujące rozliczeniem inwestycji.
Krok 4 - Zmiany realizacji inwestycji – Aneksy – co? Kiedy? chcemy i
możemy zmienić w realizacji inwestycji oraz jak to zrobić, żeby nie
stracić części dofinansowania?
Krok 5 - Kary – kiedy są naliczane? Czy muszą skutkować
zmniejszeniem kwoty dofinansowania? Jak im zapobiec?
Krok 6 - Rozliczenie końcowe inwestycji - pełna końcowa
dokumentacja rozliczeniowa, wizytacja terenowa - jak się do niej
przygotować? co jest ważne?
Krok 7 - Okres trwałości – monitoring inwestycji po jej zakończeniujak długo trwa i na co zwracać uwagę?
Praca na konkretnych rzeczywistych projektach i dokumentach.
Zapraszamy – zgłoś się już dziś!

Informacje praktyczne:
Termin: 8 październik 2019, g. 9.00 – 15.00
Miejsce: Poznań, ul. Jeżycka 45/3
Cena: 650,00 netto
W cenie: materiały, serwis kawowy
Kontakt:
Sp. z o.o Sp.Kom.
ul. Jeżycka 45/3, 60-864 Poznań
e-mail: biuro@ambiznes.pl
Tel. 61 8517 962

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa szkolenia:

7 kroków poprawnego rozliczenia inwestycji unijnej

Terminy (jeden do

 8 październik 2019 r

wyboru):

Osoby zgłaszane na szkolenie
Imię i nazwisko:

1.
2.
3.
Dane do faktury

Pełna nazwa firmy:
NIP:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nr telefonu:

e-mail:

Warunki płatności:
Koszt spotkania: 650,00 PLN netto
Płatne przelewem w terminie do 3 dni przed datą spotkania, na konto:
AMBIZNES Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jeżycka 45/3 , 60-864 Poznań
SGB BANK 51 1610 1133 2003 0230 0333 0001
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Po otrzymaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi na
formularzu zgłoszeniowym.
 Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur
VAT. Upoważniam AMBIZNES Sp. z o.o. Sp. K. do wystawienia faktur VAT dotyczących
niniejszego szkolenia bez podpisu odbiorcy
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
podmiotów współpracujących z Administratorem w przeprowadzaniu warsztatów w
tym ich przekazywanie tym podmiotom.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowej) na wskazany
adres e-mail.

