Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92,
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl

Zapraszamy na szkolenie:

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych
2014-2020 – nowości 2018
23 sierpnia 2018 r.
Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji
Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także
do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref
ekonomicznych.

Korzyści:

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną
występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej
(w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej
2014-2020. Prowadzący dostosowuje program szkolenia do uczestników, którzy
są na sali szkoleniowej i nie omawia zagadnień ich nie dotyczących.

Prowadzący:

Specjalista
w
zakresie
funduszy
unijnych,
doświadczony
trener
i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które
otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).
Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji
publicznej. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu
oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami
finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej.

Miejsce:

Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu; 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna

Czas trwania:

10:00-15:00

Cena:

360 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 09.08.2018 r.
Cena podstawowa: 390 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST
oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

− 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
− 20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich
Forach
Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: szkolenia@bydgoszcz.frdl.pl

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92,
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl

Program szkolenia :
1. Pojęcie pomocy publicznej.
2. Test pomocy publicznej.
3. Dopuszczalność pomocy publicznej.
4. Definicja przedsiębiorcy.
5. Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej.
6. Nowość!!! System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – możliwość wyszukania
dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce – uruchomiony w marcu
2016 r.
7. Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014.
8. Ogólnopolski program pomocowy, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 stycznia 2015 r., dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
− pomocy regionalnej na nowe inwestycje;
− infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (m.in. stadiony, hale
widowiskowo – sportowe, siłownie, centra oraz kluby fitness, obiekty rekreacyjne);
− infrastruktury lokalnej (infrastruktura biznesowa, parki przemysłowe, parkingi, inkubatory
przedsiębiorczości oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności);
− obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego (m.in. muzea, teatry, opery, sale koncertowe,
przestrzenie kulturalne i artystyczne).
9. Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach.
10. Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej.
11. Identyfikacja pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności gminy:
12. Nowość!!! Nowelizacja Ordynacji podatkowej w zakresie pomocy publicznej od 1 stycznia
2016 r. – konieczność stosowania zasad de minimis w przypadku niektórych ulg przyznawanych
z urzędu.
13. Analiza wyników kontroli NIK w zakresie udzielania pomocy przez gminy – najczęstsze uchybienia
przy
udzielaniu
ulg
podatkowych,
ulg
w
spłacie
należności
cywilnoprawnych
oraz zwolnień podatkowych.
14. Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa KE.
15. Nowość!!! Zawiadomienie Komisji z 19 lipca 2016r. w sprawie pojęcia pomocy państwa
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie
definicji pomocy publicznej.
16. Pomoc w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
17. Reforma unijnych i krajowych przepisów z zakresu pomocy de minimis.
18. Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej
pomocy publicznej.
19. Postępowanie przed Prezesem UOKiK.
20. Prenotyfikacja.
21. Uproszczona procedura notyfikacji.
22. Postępowanie notyfikacyjne.
23. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu
z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.
24. Zwrot pomocy publicznej.

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: szkolenia@bydgoszcz.frdl.pl

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92,
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Pomoc publiczna i pomoc de minimis […]
23.08.2018 r.
Preferowany termin zgłaszania: do 09.08.2018 r. – cena 360 zł
Ostateczny termin zgłaszania: 16.08.2018 r. – cena 390 zł

Dane do wystawienia FV
Nabywca:

Odbiorca (jeśli istnieje rozróżnienie):

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

-

Nr NIP -

-

1. ...............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

2.................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

RABAT 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

……………………….…………………………………....
podpis i pieczątka osoby delegującej

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na nr 52 321 18 92 lub skan na mail: szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa telefonicznie najpóźniej trzy dni robocze przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie
Państwa 50% opłaty za szkolenie. (Patrz: Regulamin szkoleń otwartych)

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: szkolenia@bydgoszcz.frdl.pl

