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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY* 
 

Deklaracja terminu szkolenia: 
 

 22.07.2014r. 
 

 23.07.2014r. 
 

 24.07.2014r. 
 

 25.07.2014r. 

 
Dane uczestnika szkolenia: 
 

Imię i Nazwisko 

 

 

Miejsce pracy/Instytucja/Funkcja  

 

 

 

Nazwa gminy (z obszaru LGD) 

 

 

Tel.: stacjonarny  

 

 

Tel: kontaktowy  

E-mail: 

 
Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie  oraz przekazywanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym  formularzu ( zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych  Dz. U. z 2002r. Nr.101 poz.926, ze zm.), do celów związanych z rekrutacją oraz wyjazdem. 

 

 

* Proszę o przesłanie wypełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 10.07.2014r. na e-mail adres biuro_wiktoria@annaland.pl lub 
pod nr faksu 77/ 44-67-130  

Oryginał zgłoszenia proszę dostarczyć najpóźniej w dniu szkolenia. 
 

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu musi zostać zgłoszona  

do 3 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. 
 

 

Oświadczenie uczestnika 
 

  W przypadku rezygnacji zobowiązuje się zapewnić zastępstwo tzn. osoby z obszaru Krainy 

św. Anny. W razie braku zastępstwa zgadzam się na pokrycie jednostkowego kosztu szkolenia.  

 

  
                      Data                                                                                                                                       Czytelny podpis uczestnika 

Tel:kontaktowy
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WSTĘPNE TEMATY  

(PROGRAM) 

 
A. „Kontrola a ocena realizacji projektów dofinansowanych 

ze środków PROW na lata 2007 – 2013r. w tym 

zapobieganie nakładania przez kontrole kar i korekt  

w trakcie trwania projektu – szkolenie warsztatowe”, 

 

B. „Analiza dokumentów, umów podczas zamykania 

projektu a kontrola organów unijnych - jak ustrzec się 

przed nieprawidłowościami – warsztaty praktyczne”, 

 

C. „Kontrola w trakcie realizacji, zamykania oraz w okresie 

trwałości projektów dofinansowanych ze środków 

PROW na lata 2007 – 2013r – aspekty praktyczne”, 

 

D. „Kontrola wniosków o płatność w tym dokumentacji 

rozliczeniowej środków unijnych dofinansowanych ze 

środków PROW na lata 2007 – 2013r. 

(przygotowywanie, opisywanie dokumentów księgowych 

i kontrola dokumentacji).” 


