UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 22.10.2015

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

OZE i efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
Finansowanie nie tylko ze środków unijnych.

Program:
BLOK 1: Inwestycje proekologiczne
1. Finansowanie proekologicznych projektów inwestycyjnych
z Regionalnych Programów Operacyjnych i POIiŚ
 Wymogi obowiązujące na krajowym i regionalnym
poziomie finansowania
 Komplementarność i demarkacja osi priorytetowej
z programami operacyjnymi
 Harmonogram konkursów i dokumentacja

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika

2. Pożyczka i częściowa spłata kredytu z NFOŚiGW
 Dotacje na energooszczędność w MŚP
 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
 Warunki otrzymania wsparcia

3.

BLOK 2: Innowacje dla środowiska

Nazwa
firmy

4. Instrument MŚP, Szybka Ścieżka do Innowacji, Fet Open Horyzont 2020
 Kryterium przyznania dotacji
 Etapy aplikowania
 Cechy wygranego wniosku
5. Projekty demonstracyjne i pilotażowe w ramach LIFE 200142020
 Warunki uzyskania finansowania z KE i NFOŚiGW
 Procedura postępowania potencjalnych beneficjentów
BLOK 3: O czym musi wiedzieć beneficjent
6. Rola banku w finansowaniu przedsięwzięć prośrodowiskowych
 Produkty i usługi bankowe powiązane z możliwościami
dofinansowania projektu
 Dokumentacja i warunki współpracy
7. Jak skutecznie pozyskać dotacje – aspekty praktyczne
 Obowiązki wynikające z otrzymania dofinansowania
 Najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania
projektem
 Współpraca z firmą doradczą: na co uważać

Wykładowcy: zespół ekspertów
Przy zapisach do dnia 15.09.2015 – cena specjalna:
499 zł netto!
Koszty udziału w konferencji dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

e-mail uczestnika

NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego
przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty
nie jest rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Rezygnacji dokonać można
wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed
terminem konferencji.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania
lub zmiany terminu konferencji. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany
trenera - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o
takich samych kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W
przypadku odwołania konferencji Explanator dokona zwrotu wpłaconych
kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/15
Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

