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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie

„Podniesienie zdolności przedsiębiorstw do pozyskania
dotacji oraz podatkowe ujęcie dotacji“
w dniu 19-12-2014 r. (piątek)
Zachodnia Izba Gospodarcza, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław
(wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)
organizatorzy
TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
Resulto Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Gospodarczego
W trakcie spotkania poruszone zostaną problemy dotyczące:
1. Przygotowania projektów i przedsiębiorstw do nowej perspektywy dotacyjnej, celem
maksymalizacji szans Firm na pozyskanie preferencyjnego finansowania.
2. Skutków podatkowych pozyskania dotacji oraz zasady ewidencji dotyczące podatku
VAT, CIT oraz PIT.
Jako wieloletni praktycy doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego, mamy
świadomość, iż podstawą sukcesu przedsiębiorstwa jest m.in. pozyskanie korzystnego
finansowania projektów rozwojowych oraz sprawne zarządzanie kwestiami formalnoprawnymi i podatkowymi.
Partnerzy naszej firmy posiadają odpowiednią wiedzę i znajomość regulacji z zakresu prawa
podatkowego oraz doświadczenie w opracowywaniu wniosków dotacyjnych i pozyskiwaniu
finansowania. Umiejętne przygotowanie firmy pozwoli Państwu skutecznie aplikować po
fundusze unijne i poprawnie rozliczyć pozyskane środki.
Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji nad problemami, z jakimi spotykacie się
wszyscy Państwo na bieżąco.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Koszt uczestnictwa jednego uczestnika w szkoleniu: 190 zł + VAT.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika, cena za dzień szkolenia dla każdego z
nich będzie wynosić 150 zł + VAT.
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz poczęstunek.
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Program spotkania
19 grudnia 2014 - piątek
8.45
9.00-9.15
9.15 -9.45

9.45 -10.00
10.00-10.30

10.30-10.45
10.45-11.30

11.30 -12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

Rejestracja

1. Co to znaczy być innowacyjnym wg UE?
2. Przegląd źródeł finansowania preferencyjnego, w tym przykłady
beneficjentów:
a. Fundusze UE,
b. Fundusze norweskie,
c. Urzędy Pracy,
d. ZUS,
e. Pożyczki preferencyjne,
f. Horyzont 2020.
3. Prezentacja skutecznego wniosku dotacyjnego.
4. Nowa perspektywa dotacyjna 2014-2020:
a. Podstawowe cechy,
b. Istotne zmiany,
c. Preferowane projekty.
Przerwa kawowa
5. Audyt możliwości dotacyjnych:
a. wstępne określenie szans przedsiębiorstwa na pozyskanie
dotacji (warsztat - przykładowa firma),
b. promocyjna oferta dla uczestników.
6. Skutki podatkowe pozyskania dotacji:
a. VAT,
b. CIT,
c. PIT.
7. Outsourcing w MŚP:
a. Podatkowy – Taxa Group,
b. Analityczno – finansowy – Resulto.
Poczęstunek i dyskusje w kuluarach

Wykładowcy:
dr Monika Mucha - doradca podatkowy, wspólnik w TaxA Group Sp. z o.o.,
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
doktor nauk prawnych specjalizacja Prawo administracyjne - w 2002r. obrona
pracy doktorskiej pt. "Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do
informacji"; liczne usługi doradcze dla podmiotów samorządowych, spółek
użyteczności publicznej, gmin, szkół wyższych; były współpracownik Roedl &
Partner; autorka licznych artykułów publikowanych m. in. na łamach: Monitora
Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów
publicznych, Samorządu Terytorialnego; stały współpracownik renomowanych
firm szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego.
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MBA Jacek Puchalski - analityk, inwestor i konsultant z doświadczeniem
zdobytym na wielu szczeblach organizacyjnych, aż do stanowiska Dyrektora
Finansowego; Prezes Zarządu Resulto Sp. z o.o., liczne zrealizowane projekty
wewnątrzorganizacyjne oraz wyświadczone usługi doradcze dla podmiotów
komercyjnych z zakresu biznes planowania, wycen przedsiębiorstw, zarządzania
bieżącą płynnością firm, analizy, raportowania oraz pozyskiwania dotacji.
dr Grzegorz Kulczycki - doktor nauk ekonomicznych, doświadczony doradca i
trener biznesowy w zakresie controllingu, analizy finansowej, inwestycji i
ryzyka finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie wynikające z pracy w
międzynarodowym środowisku zdobytym na wielu szczeblach organizacyjnych,
aż do stanowisk Wiceprezesa ds. Finansowych i Głównego konsultanta. Ponadto
wieloletni wykładowca na Wyższych Uczelniach Ekonomicznych (Wyższa
Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w naszym szkoleniu, prosimy o
potwierdzenie mailowe na adres: szkolenia@taxagroup.pl (dane: imię i nazwisko
uczestnika, dane do faktury, telefon, adres mailowy). Faktury zostaną Państwu wręczone w
dniu uczestnictwa. Szczegółowych informacji udziela, jak i przyjmuje zgłoszenia na
szkolenie, Pani Helena Dulas - tel. 071/ 789 42 21.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do dnia 12 grudnia 2014 r.

