Dotacje dla MŚP – środki krajowe i
unijne [OLSZTYN]
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2017/10/16/5412/89592

Cena netto

520,00 zł

Cena brutto

520,00 zł

Cena netto za godzinę

65,00 zł

Cena brutto za
godzinę

65,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2017-11-22

Termin zakończenia
usługi

2017-11-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-10-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2017-11-17

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Spółdzielczości i Przedsiębiorczości
Lokalnej WAMA-COOP

Osoba do kontaktu

Katarzyna Giedrys

E-mail

k.giedrys@wamacoop.pl

Telefon

+48 895264366

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu: • charakterystyki
źródeł środków finansowych przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej • warunków/zasad
udziału w poszczególnych konkursach dotacyjnych • określenia zasobów niezbędnych do
przygotowania się do procesu aplikacji • umiejętność optymalnego doboru źródła do potrzeb firmy

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
PROGRAM SZKOLENIA[1]:
LP. NAZWA BLOKU
1.

Podstawowe pojęcia i definicje

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

2.

- działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną (
B+R+I)
Obszary
ﬁnansowania
- zasoby ludzkie (szkolenia) – rozwój kadr poprzez
przedsiębiorstw w podziale
na środki krajowe i unijne, w podnoszenie/nabywanie kompetencji zawodowych
tym na inwestycje
- odnawialne źródła energii (OZE)
- doradztwo, konsultacje, mentoring
- inne rodzaje inwestycji
- warunki uczestnictwa

3.

- wykluczenia
Analiza
kryteriów
dostępu
dla poszczególnych źródeł- poziom dofinansowania
finansowania
- niezbędna dokumentacja projektowa
- pozostałe kluczowe uwarunkowania

4.

Analiza
przedsiębiorstwa

5.

Panel dyskusyjny

zasobów - zasoby endogeniczne
- zasoby egzogeniczne

[1] Autor programu – trener prowadzący szkolenie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty uczenia się:
a) wiedza:
- praktyczne usystematyzowanie dostępnych form wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw
- świadomość w zakresie rodzajów i charakterystyki źródeł ﬁnansowania rozwoju przedsiębiorstw
w oparciu o dostępne programy krajowe i unijne
- znajomość warunków przystąpienia do poszczególnych programów dotacyjnych
b) umiejętności:
- praktyczna umiejętność wyboru optymalnego programu dotacyjnego odpowiadającego realnemu
zapotrzebowaniu przedsiębiorstwa
- rozpoznanie i zdeﬁniowanie zasobów niezbędnych do przystąpienia do danego programu
dotacyjnego, w tym analiza zasobów własnych i otoczenia
- dobór podmiotów/partnerów do realizacji wybranych projektów

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i kadry zarządzającej w mikro, małych, średnich i dużych

przedsiębiorstwach

Opis warunków uczestnictwa
Na nasze szkolenia możesz otrzymać doﬁnansowanie do 80%! W tym celu skontaktuj się z
Nami

Wiecej informacji zawartych na stronie organizatora: www.wamacoop.pl oraz w Regulaminie szkoleń

Materiały dydaktyczne
Opłata za szkolenie obejmuje:
Uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyﬁkat ukończenia
szkolenia

Forma prowadzenia szkolenia:
W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja, analiza materiału, konsultacje
rozwiązywanie konkretnych przypadków

i praktyczne

Informacje dodatkowe
Kontakt do organizatora:
Katarzyna Giedrys
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczosci i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
ul. Mickiewicza 21/23, parter
tel./fax 89 526-43-66, k.giedrys@wamacoop.pl

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Podstawowe pojęcia i definicje

2

Obszary finansowania przedsiębiorstw
w podziale na środki krajowe i unijne, w
tym na inwestycje

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2017-1122

09:00

09:15

0:15

2017-1122

09:15

10:45

1:30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

Przerwa kawowa

2017-1122

10:45

11:00

0:15

4

Obszary finansowania przedsiębiorstw
w podziale na środki krajowe i unijne, w
tym na inwestycje C.D.

2017-1122

11:00

13:15

2:15

5

Lunch

2017-1122

13:15

13:45

0:30

6

Analiza kryteriów dostępu dla
poszczególnych źródeł finansowania

2017-1122

13:45

16:15

2:30

7

Przerwa kawowa

2017-1122

16:15

16:30

0:15

8

Analiza zasobów przedsięwzięcia

2017-1122

16:30

17:30

1:00

9

Panel dyskusyjny

2017-1122

17:30

18:00

0:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji

Doświadczenie zawodowe

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ES
oraz rozwój PES/PS, pozyskiwania funduszy na
prowadzenie działalności w MMŚP oraz w III
sektorze, tworzenia dokumentacji strategicznej
dla JST (strategie rozwoju, programy rewitalizacji,
plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu
biznesplanów, studiów wykonalności dla firm z
sektora MMŚP, od wielu lat związany z JST, gdzie
zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości oraz
obsługą inwestorów, w tym również
zagranicznych, ukończył również staż w Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,
wieloletni współpracownik z podmiotami z II
sektora rynku gospodarki, w tym: Kaliningradzką
Izbą Przemysłowo-Handlową, Elbląską Radą
Klastrów, Elbląską Izbą Gospodarczą, Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Elbląskim
Parkiem Technologicznym

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Adama Mickiewicza 21/23/parter
10-508
Olsztyn,
woj.
warmińskomazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Stowarzyszenie
na
Rzecz
Rozwoju
Spółdzielczości
i
Przedsiębiorczości
Lokalnej WAMA-COOP ul. Mickiewicza
21/23, parter 10-508 Olsztyn

Warunki logistyczne:

