
Zaproszenie

Bank Zachodni WBK i Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału  
w warsztatach w ramach cyklu Akademia Przedsiębiorcy. Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom związanym 
z dotacjami unijnymi w latach 2014-2020.

W nowej perspektywie unijnej na rozwój przedsiębiorczości przeznaczono 17 mld euro. To duża szansa na rozwój 
sektora MŚP, dlatego podczas Akademii Przedsiębiorcy zostaną przedstawione zmiany w zasadach rozdzielania środków  
w porównaniu do lat 2007-2013 i praktyczne wskazówki dla firm, jak radzić sobie ze skomplikowanymi procedurami.

Warsztaty poprowadzą eksperci z renomowanych firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu środków 
unijnych. To osoby o wieloletnim doświadczeniu w pracy w lokalnych jak i międzynarodowych projektach. Podczas 
Akademii Przedsiębiorcy podzielą się z uczestnikami praktyczną wiedzą i umiejętnościami, które pomogą w pozyskaniu 
funduszy unijnych.

NA BEZPŁATNE WARSZTATY W RAMACH CYKLU „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY”

JAK WYPRZEDZIĆ KONKURENCJĘ W WYŚCIGU PO DOTACJE UNIJNE

16 września 2015 r., godz. 9.30
Hotel Beskid, ul. Limanowskiego 1, 33-300 Nowy Sącz



   Zarejestruj się na stronie www.akademia-przedsiebiorcy.pl         Infolinia: 22 500-94-80

W RAMACH WARSZTATÓW EKSPERCI Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH PODPOWIEDZĄ:
 • Jak wygrać z konkurencją rywalizację o fundusze unijne
 • W jaki sposób przejść przez gąszcz przepisów i przygotować prawidłowy wniosek o dofinansowanie
 • Jak efektywnie wykorzystać środki unijne i właściwie rozliczyć projekt

PROGRAM WARSZTATÓW

9:30 Rejestracja gości, kawa powitalna

9:45 Przywitanie gości

9:55 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych – większe wsparcie dla  przedsiębiorców na poziomie regionalnym

10:25 Jak wykorzystać krajowe programy operacyjne w rozwoju firmy? Praktyczne porady   Specjalista z firmy doradczej

11:00 Dzięki funduszom unijnym osiągnął sukces. Przykłady projektów zrealizowanych przy wsparciu UE

11:15 Jak Bank może wspomóc Twoją Firmę w wyścigu po dotacje?   Specjalista Banku Zachodniego WBK S.A.

11:30 Instrumenty wspierające pozyskanie kapitału   Specjalista Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

11:45 Lunch

12:30 Jak przejść przez skomplikowane procedury i uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania wniosku  
o dotacje unijne? Warsztat dotyczący wypełniania wniosku aplikacyjnego   Specjalista z firmy doradczej

13:45 Panel dyskusyjny

14:00 Zakończenie

Zaproszenie do udziału w warsztatach 
kierujemy do kadry zarządzającej 
firmami, a w szczególności do:
 • właścicieli
 • prezesów i członków zarządu
 • dyrektorów zarządzających
 • dyrektorów i kierowników finansowych
 • kontrolerów finansowych
 • głównych księgowych
 • księgowych

Akademia Przedsiębiorcy to: ogólnopolski program motywacyjno 
-edukacyjny skierowany  do przedsiębiorców.  W ramach cyklu w 2015 
roku odbywa się 50 bezpłatnych warsztatów na terenie całej Polski.
Celem warsztatów jest:

• przybliżenie nowych zasad dystrybucji środków unijnych 2014-2020.
• zainspirowanie przedsiębiorców  dobrymi praktykami i przykładami  

wykorzystania funduszy europejskich.
• wyjaśnienie skomplikowanych przepisów i wskazanie sposobów 

na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu 
wniosków o dotacje unijne.

• pokazanie w jaki sposób być skuteczniejszym niż konkurencja  
w pozyskiwaniu finansowania z Unii Europejskiej.

Organizatorzy:

Firma doradcza:


