SPOTKANIE INFORMACYJNE
ON LINE
23 LIPCA 2021

r.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD.
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
PRAKTYCZNE ASPEKTY PROGRAMU
Szanowni Państwo,
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia
inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach
Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy
dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na
inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na
zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. Od 1 lipca 2021 roku jednostki samorządu mogą
składać wnioski o dofinansowanie w specjalnie przygotowanej Aplikacji Polski Ład. W związku
z prawdopodobnym przedłużeniem terminu składania wniosków o dofinansowanie
zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na bezpłatne spotkanie
którego gościem będzie Dyrektor Regionu BGK Region Dolnośląski Pani Ewa Nowak-Iskra, która
przedstawi Państwu praktyczne aspekty programu w zakresie dostępu do aplikacji, składanie
wniosków o dofinansowanie oraz odpowie na wszystkie nurtujące pytania.
PROGRAM:
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams – „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych
•
9:00
Rozpoczęcie spotkania i powitanie gości – przedstawiciel Ośrodka Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Walerian Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego oraz Ewa Nowak-Iskra – Bank Gospodarstwa Krajowego - Dyrektor regionu
dolnośląskiego.
•
9:05
„Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych - prezentacja założeń programu.
•
9:25
Składanie wniosków o dostęp do aplikacji Polski Ład – sesja pytań i odpowiedzi.
•
9:45
Składanie wniosków o dofinansowanie w aplikacji Polski Ład – proces wnioskowania.
•
10:15
Sesja pytań i odpowiedzi.
•
10:45
Zakończenie spotkania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD. PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
PRAKTYCZNE ASPEKTY PROGRAMU
Spotkanie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
23 lipca 2021 r.
DANE DO
KONTAKTU:

Spotkanie w godzinach 9:00-10:45

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 25 (fax. 22)
anna.jagiello@okst.pl
DANE UCZESTNIKA

Nazwa i adres
Instytucji
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie
Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych
osobowych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl
lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 22 lipca 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny
rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

