Szanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o
organizowanej w październiku br. przez
Wielkopolską Grupę Prawniczą konferencji pn.
„Realizacja projektów unijnych ze szczególnym
uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027
– wyzwania, nowe instrumenty, praktyczne aspekty
realizacji”. Celem konferencji jest przybliżenie
uczestnikom rozwiązań, narzędzi wdrażania, celów
nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
oraz nakreślenie praktycznych problemów oraz
zagadnień związanych z realizacją projektów
dofinansowanych z Unii Europejskiej z wielu
perspektyw. Współorganizatorem wydarzenia jest
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Połączenie
potencjału naukowego oraz praktycznych
doświadczeń Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
umożliwi wymianę poglądów w gronie naukowców,
ale także wśród przedstawicieli organów
administracji publicznej, osób wykonujących zawody
prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów
oraz przedsiębiorców, ze szczególnym
uwzględnieniem beneficjentów środków unijnych.

ORGANIZATORZY

Konferencja
Realizacja projektów
unijnych ze szczególnym
uwzględnieniem
perspektywy finansowej
2021-2027 – wyzwania,
nowe instrumenty,
praktyczne aspekty
realizacji

*Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej
(w przypadku ewentualnego wprowadzenia ograniczeń,
z uwagi na kolejną falę zakażeń COVID-19, forma
przeprowadzenia konferencji będzie dostosowana do
obowiązujących standardów sanitarnych).
Istnieje możliwość udziału online tylko w wybranych blokach
tematycznych, a stacjonarnie w jednym lub dwóch dniach
konferencji.
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PARTNERZY

Dla kogo?
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do
beneficjentów środków unijnych, zarówno
przedsiębiorców, jak i podmiotów publicznych
realizujących projekty. Ponadto, zagadnienia
poruszane podczas wydarzenia będą odnosić się do
kwestii istotnych dla przedstawicieli administracji
publicznej, firm doradczych, zarządzających projektami
oraz consultingowych, ale także świata nauki, a więc
studentów i wykładowców akademickich.

Główne zagadnienia
tematyczne

Główne zagadnienia
tematyczne

I. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027
– system wdrażania, założenia, ogólne
zasady realizacji projektów

III. Samorządy i inne podmioty publiczne w
projektach unijnych

standard realizacji unijnej polityki spójności
(perspektywa uczestników postępowań o
udzielenie dofinansowania projektu)
stan przygotowania nowej perspektywy finansowej
– Krajowy Program Odbudowy i Fundusze Unijne
2021-2027
ustawa wdrożeniowa i Wytyczne kwalifikowalności
– problematyka de lege lata i de lege ferenda

II. Przedsiębiorcy w projektach unijnych
granice pojęcia „nieprawidłowość indywidualna”
i związanej z tym odpowiedzialności finansowej
beneficjenta za naruszenia umowy
o dofinansowanie
udział wykonawców w procedurach wydatkowania środków
publicznych w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych
programy i środki finansowe dla przedsiębiorców w ramach
nowej perspektywy finansowej

1 dzień stacjonarnie - 180 zł / 2 dni stacjonarnie - 360 zł
1 blok online – 75 zł / 2 bloki online - 150 zł / 3 lub 4 bloki
online - 225 zł
Dla członków WOKiSS – 2 dni stacjonarnie - 220 zł
Dla członków WOKiSS - 4 bloki online w cenie 2 - 150 zł

IV. Praktyczne zagadnienia związane z
występowaniem nieprawidłowości przy realizacji
projektów unijnych
korekty finansowe – podstawy prawne, praktyka instytucji
pośredniczących / zarządzających, rozstrzygnięcia sądów
praktyczne aspekty kontroli projektów unijnych ze
perspektywy beneficjenta
prawnokarne ujęcie realizacji projektów unijnych i
możliwych przestępstw z nimi związanych

KONTAKT

KOSZTY UDZIAŁU
Cennik promocyjny do końca sierpnia 2021/
ceny netto

programy i środki finansowe dla samorządów w ramach
nowej perspektywy finansowej
udzielanie zamówień w ramach projektów unijnych –
praktyczne wskazówki
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w gospodarowaniu środkami związanymi z
realizacją programów lub projektów finansowanych z
udziałem środków unijnych - wnioski z dotychczasowych
doświadczeń
i postulaty de lege ferenda

Cennik od 1 września 2021/ ceny netto
1 dzień stacjonarnie - 210 zł / 2 dni stacjonarnie - 390 zł
1 blok online – 95 zł / 2 bloki online - 180 zł / 3 lub 4 bloki
online -250 zł
Dla członków WOKiSS – 2 dni stacjonarnie - 220 zł
Dla członków WOKiSS - 4 bloki online w cenie 2 - 180 zł
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