ZAPROSZENIE
Quality Góral’s S.A.
specjalizuje
pecjalizuje się w kompleksowej organizacji szkoleń, konferencji
konferen
i
seminariów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze
środków z Unii Europejskiej

maprzyjemność
przyjemność zaprosić Pana/Panią
na bezpłatne seminarium
„Inwestycja w przyszłość - Fundusze Europejskie
na lata 2014-2020”
2014
które odbędzie się 29 lipca 2014 roku o godz. 9.00 w
Warszawie, ul. Prusa 2
(budynek Hotelu Sheraton Plaza).
PROGRAM SEMINARIUM:
SEMINARIUM
09.00 – 09.30
30 : Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45:

Otwarcie
twarcie seminarium

09.45 – 12.00 :Jak
Jak otrzymać dofinansowanie na nową działalność?
Jak otrzymać dofinansowanie dla nowego podmiotu?
Jak

skorzystać

z

unijnych

funduszy

poręczeniowych

zabezpieczających kredyt?
12.00 – 12.30 : Przerwa
12.30 – 15.00 :Jakie
Jakie jest finansowanie na lata 2014-2020?
2014 2020?
Jak

zaplanować

budżetową

2014

finansowania?

strategię
–

2020

rozwoju
ze

przed

wskazaniem
kazaniem

perspektywą
na

źródła

Seminarium prowadzone jest przez naszych specjalistów oraz
zaproszonych gości.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji pt. „Inwestycja w przyszłość - Fundusze
Europejskie na lata 2014-2020”
2020” jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który
jest załącznikiem nr 1 do danego zaproszenia.
Więcej informacji udziela:
e
katarzyna.chrzan@qualityklastering
ualityklastering.pl, tel.:
p. Katarzyna Chrzan – adres e-mail:
605 982 288
Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Aby zarejestrować swój udział w Konferencji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza,
uzupełniając

wszystkie

wymagane

pozycje

i

wysłanie

go

na

adres

e
e-mail:

katarzyna.chrzan@qualityklastering
ualityklastering.pl
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail
mail wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1. Dane osobowe osób zgłaszanych do wzięcia udziału w Konferencji:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………...
Telefon

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Dane instytucji:
Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail…………………………………………………………………………………………………………….
mail…………………………………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis:

………………………………………
Wyrażam

zgodę

na

zamieszczenie

moich

danych

osobowych

w

bazie

QGs.a.
.

i

wykorzystanie

ich

wyłącznie

do

spraw

związanych

z

organizowanym Seminarium (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 101
poz. 926 z późn. zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizowania. Akceptuję wyżej wymienione warunki.
warunk

