Zaproszenie

ZAPRASZAJÑ NA BEZP¸ATNE WARSZTATY
W RAMACH CYKLU „AKADEMIA PRZEDSI¢BIORCY”

JAK WYPRZEDZIå KONKURENCJ¢ W WYÂCIGU PO DOTACJE UNIJNE
Wyk∏ady z udzia∏em goÊcia specjalnego – wybitnego sportowca Kuby Giermaziaka

16 czerwca 2015 r., godz. 9:30
Hotel Hilton Garden Inn, ul. Majora Wac∏awa Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
Bank Zachodni WBK i Fundusz Por´czeƒ Kredytowych POLFUND majà przyjemnoÊç
zaprosiç Paƒstwa do udzia∏u w warsztatach w ramach cyklu Akademia Przedsi´biorcy.
Tegoroczna edycja poÊwi´cona jest zagadnieniom zwiàzanym z dotacjami unijnymi w latach
2014-2020.
GoÊciem specjalnym spotkania b´dzie Kuba Giermaziak, utalentowany kierowca
wyÊcigowy m∏odego pokolenia, rywalizujàcy w presti˝owej serii Porsche Supercup, która
towarzyszy Grand Prix Formu∏y 1. Poka˝e, jak mo˝na prze∏o˝yç rywalizacj´ sportowà
na biznes oraz opowie o swoich doÊwiadczeniach w pozyskaniu dotacji unijnych, które
wykorzysta∏ przy realizacji w∏asnych projektów biznesowych.
W nowej perspektywie unijnej na rozwój przedsi´biorczoÊci przeznaczono 17 mld euro.
To du˝a szansa na rozwój sektora MÂP, dlatego podczas Akademii Przedsi´biorcy zostanà
przedstawione zmiany w zasadach rozdzielania Êrodków w porównaniu do lat 2007-2013
i praktyczne wskazówki dla firm, jak radziç sobie ze skomplikowanymi procedurami.
Warsztaty poprowadzà eksperci z renomowanych firm doradczych specjalizujàcych si´
w pozyskiwaniu Êrodków unijnych. To osoby o wieloletnim doÊwiadczeniu w pracy
w lokalnych jak i mi´dzynarodowych projektach. Podczas Akademii Przedsi´biorcy podzielà
si´ z uczestnikami praktycznà wiedzà i umiej´tnoÊciami, które pomogà im w samodzielnym
pozyskaniu funduszy unijnych.

Zarejestruj si´ na stronie www.akademia-przedsiebiorcy.pl

Infolinia: 22 500 94 80

W RAMACH WARSZTATÓW EKSPERCI Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH PODPOWIEDZÑ:
• Jak wygraç z konkurencjà rywalizacj´ o fundusze unijne
• W jaki sposób przejÊç przez gàszcz przepisów i przygotowaç prawid∏owy wniosek o dofinansowanie
• Jak efektywnie wykorzystaç Êrodki unijne i w∏aÊciwie rozliczyç projekt

PROGRAM WARSZTATÓW
9:30

Rejestracja goÊci, kawa powitalna

9:45

Przywitanie goÊci

9:50

Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych – wi´ksze wsparcie przedsi´biorców na poziomie regionalnym

10:20

W biznesie tak samo jak w sporcie – rywalizacja i jasno okreÊlone cele pozwalajà osiàgnàç sukces.
GoÊç specjalny Kuba Giermaziak

11:20

Jak przejÊç przez skomplikowane procedury i uniknàç najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów podczas sk∏adania
wniosku o dotacje unijne.
Specjalista firmy doradczej Tomasz Hoffmann, CEO PNO Consultants Sp. z o.o.

12:00

Og∏oszenie konkursu

12:05

Lunch

13:05

Jak Bank mo˝e wspomóc Twojà firm´ w wyÊcigu po dotacje.

13:15

Instrumenty wspierajàce pozyskanie kapita∏u.

13:25

Najwa˝niejsze zmiany w zasadach dystrybucji funduszy unijnych w latach 2014-2020. Praktyczne porady
dla przedsi´biorców.
Specjalista firmy doradczej Tomasz Hoffmann, CEO PNO Consultants Sp. z o.o.

14:35

Rozstrzygni´cie konkursu

14:40

Zakoƒczenie konferencji

Zaproszenie do udzia∏u w warsztatach
kierujemy do kadry zarzàdzajàcej
firmami, a w szczególnoÊci do:
• w∏aÊcicieli
• prezesów i cz∏onków zarzàdu
• dyrektorów zarzàdzajàcych
• dyrektorów i kierowników finansowych
• kontrolerów finansowych
• g∏ównych ksi´gowych
• ksi´gowych

Specjalista Banku Zachodniego WBK S.A.

Specjalista Funduszu Por´czeƒ Kredytowych POLFUND S.A.

Akademia Przedsi´biorcy to: ogólnopolski program motywacyjno-edukacyjny skierowany do przedsi´biorców. W ramach cyklu odbywa
si´ 50 bezp∏atnych warsztatów w dwóch turach, w czerwcu i jesienià.
Celem warsztatów jest:
• przybli˝enie nowych zasad dystrybucji Êrodków unijnych 2014-2020,
• zainspirowanie przedsi´biorców dobrymi praktykami i przyk∏adami
wykorzystania funduszy europejskich,
• wyjaÊnienie niezrozumia∏ych przepisów i wskazanie sposobów
na unikni´cie najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów przy wype∏nianiu
wniosków o dotacje unijne,
• pokazanie, w jaki sposób byç skuteczniejszym ni˝ konkurencja
w pozyskiwaniu finansowania z Unii Europejskiej.
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