ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W PROJEKTACH UNIJNYCH
OBOWIĄZUJĄCE OD 9 WRZEŚNIA 2019

30 października 2019

Godziny: 10:00 -15:00

Miejsce: Częstochowa
Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24

340,00 zł netto

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Praktyczna analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych
w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

Uczestnicy otrzymują Certyfikaty ukończenia szkolenia.
ODBIORCY SZKOLENIA:

główni księgowi,

pracownicy administracji publicznej i samorządowej,

osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,

kierownicy działów finansowo-księgowych,

członkowie zespołów projektowych,

osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,

osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uzyskanie kompleksowej wiedzy pozwalającej na prawidłowe rozliczanie projektów unijnych.
HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00

15:00

PROGRAM:
I. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków:
1.
Ramy czasowe kwalifikowalności.
2.
Ocena kwalifikowalności wydatku.
3.
Wydatki niekwalifikowalne.
4.
Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
5.
Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
6.
Uproszczone metody rozliczania wydatków.
7.
Zakaz podwójnego finansowania.
8.
Cross financing.
9.
Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia).
10.
Wkład niepieniężny.
11.
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu.
12.
Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
13.
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
14.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
15.
Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego
przeniesienia prawa własności.
16.
Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty.
17.
Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.
18.
Koszty pośrednie.
19.
Koszty związane z angażowaniem personelu.
20.
Rozliczanie efektów projektu.
21.
Projekty partnerskie.
22.
Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych.
II. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójności.
III. Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu
Społecznego.
IV. Kwalifikowalność wydatków PO PT.
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CENA: 340 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
Dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji przyznawany będzie Rabat 10%.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem do 25 października 2019

Praktyczne materiały szkoleniowe

Cena zawiera

Obiad i poczęstunek w przerwach
Certyfikat
Możliwość konsultacji E-Mail z wykładowcą

Zapraszamy

Fax: ( 32) 7 50- 01- 51 l u b E -m ai l: z gl osz e nia @ sz k o lg o v. pl T e l. ( 3 2) 30 7- 60- 30

