
 

 

 

KONIECZNIE BĄDŹ ! 

Spotkanie 13 lutego 2020r. POZNAŃ  

Ostatni nabór PROW Przetwórstwo: 

27 luty - 27 marzec 2020 r. 

Ostatni nabór w budżecie 2014 – 2020 dla Przetwórstwa rolno – spożywczego  

już od 27 lutego do 27 marca 2020 r.!!!  

Zmiany w Rozporządzeniu! 

Chcesz składać wniosek?! 

Koniecznie musisz o tych zmianach wiedzieć. 

Koniecznie bądź! 13 lutego 2020 r., g. 11.00 – 14.00 w Poznaniu organizuję spotkanie.  

Podam szczegółowe informacje, na temat zmian w Rozporządzeniu - bardzo ważnych w 

świetle ostatniego naboru.  

Powiem o ograniczeniach, o kryteriach oceny, o punktacji i  niezbędnej dokumentacji, na 

co warto zwrócić uwagę.  

Powiem, czy powinieneś składać wniosek, czy nie.  

Czysto, żywo, operacyjnie –same konkrety!  

Zagadnienia: 

• Zmiany w Rozporządzeniu, 

• Konsekwencje zmian wytycznych w świetle programu z przetwórstwa, 

• Progi i kwoty dofinansowania, 

• Kryteria wyboru operacji, 

• Punktacja, 

• Niezbędne dokumenty, 

• Analiza szans i zagrożeń, wskazanie plusów i minusów składania wniosku bądź nie. 



 

 

 

 
Prowadzenie 

Spotkanie poprowadzi Alicja Majkowska działająca na rynku 

funduszy unijnych od 2000 roku. 

Ekspert dotacji dla sektora rolno – spożywczego.  

W latach 2000-2003 Zastępca Dyrektora ARiMR Wielkopolski 

Oddział Regionalny, Kierownik Sekcji Obsługi Wniosków o 

Pomoc Finansową.  

 

Kiedy i gdzie? 

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r.  w godzinach 11:00 – 14:00 w Poznaniu. 

Koszty  

• 240,00 PLN netto /osoby 

• Druga i kolejna osoba 10% zniżki 

• Formularz zgłoszeniowy (poniżej) wraz z dowodem zapłaty prosimy przesyłać 

mailem na adres biuro@ambiznes.pl 

Kontakt w sprawie zgłoszeń 

AM Biznes Sp. z o.o. Sp. k. 

Aleksandra Sławicz -  Dyrektor Zarządu 

+ 48 515 240 806 

a.slawicz@ambiznes.pl 

 Z poważaniem  

 
 Alicja Majkowska 

 Prezes Zarządu 

  



 

 

 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa: Spotkanie  PROW Przetwórstwo: 27 luty - 27 marzec 2020 r.  

Termin: 13 lutego 2020 r. g. 11.00 – 14.00 

Osoby zgłaszane na spotkanie: 

Imię i nazwisko: 1. 

2. 

3. 

Dane do faktury 

Pełna nazwa firmy: 

NIP: 

Ulica: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Nr telefonu: Fax: e-mail: 

 

Warunki płatności: 

Koszt udziału: 240 PLN netto (+23% VAT), rabat dla kolejnej zgłaszanej osoby naliczany 

na fakturze 

Płatne przelewem w terminie do 7 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 

Z dopiskiem: Spotkanie  PROW Przetwórstwo 

Po otrzymaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi na 

formularzu zgłoszeniowym. 



 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że w  związku  z  przystąpieniem  do  spotkania informacyjnego 

realizowanego przez  AMBIZNES Sp. z o.o. Sp. k, oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż:  

1. Administratorem  moich  danych  osobowych  jest   AMBIZNES Sp. z o.o. Sp. K., 

mająca siedzibę: ul. Jeżycka 45/3, 60-864 Poznań. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 

pkt 1 lub art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 926) – dane osobowe są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji szkolenia. 

3.  Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 

szkoleniowego,  w  szczególności  potwierdzenia  uczestnictwa w szkoleniu, 

monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości   

4. Moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania:  AMBIZNES Sp. z 

o.o. Sp. K., mająca siedzibę: ul. Jeżycka 45/3, 60-864 Poznań. Moje dane osobowe 

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej  Bazą Usług Rozwojowych. 

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.  

6. Podanie  danych  jest  dobrowolne. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 

 

                  Akceptuję oświadczenie  


