
Informacja nt. bonów szkoleniowych.

W dniu 22.09.2014 r.  o godzinne 8.00 rusza rejestracja  przedsiębiorców,  którzy chcą skorzystać z
dofinansowania  szkoleń  w systemie  bonów szkoleniowych.  WUP planuje  zrekrutować  TYLKO 170
przedsiębiorców,  którzy otrzymają  bony,  przy  czym jedynym kryterium rekrutacji  jest  KOLEJNOŚĆ
ZGŁOSZEŃ w myśl zasady „KTO PIERWSZY TEN LEPSZY”.

Bony przysługują mikro i małym przedsiębiorcom z terenu województwa małopolskiego.

Aby  uzyskać  bony  szkoleniowe  trzeba  zarejestrować  się  w  dniu  rozpoczęcia  naboru.  To
kluczowa rzecz aby móc skorzystać ze szkoleń. 

W celu  uzyskania  bonów należy  wejść  na  stronę  www.bonyszkoleniowe.pl i  zarejestrować  się  we
wskazanym dniu (najlepiej tuż po godzinie 8.00).  Strona ta na dzień 22.09 nie będzie gotowa i
nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę WUP, gdzie znajdzie się informacja o rejestracji. 
Bony szkoleniowe nie są pobierane na konkretne szkolenie zatem przy rejestracji nie ma konieczności
wskazywania  żadnego  szkolenia,  na  które  chce  się  zapisać.  Należy  wskazać  jedynie  ile  bonów
szkoleniowych przedsiębiorca chce dla siebie pobrać.

Aby  wziąć  udział  w  szkoleniu  prowadzonym  przez  MMSOFT  należy  zamówić  24  bony
szkoleniowe na osobę (jeżeli przedsiębiorca chce brać udział też w innych szkoleniach – z dziedziny
zarządzania nieruchomościami będą prowadzone też szkolenia na inne tematy, m.in. dotyczące spraw
rachunkowych i podatkowych - może zamówić więcej bonów, maksymalnie każdy przedsiębiorca może
zamówić 70 bonów szkoleniowych).

Szkolenia za bony szkoleniowe będą mogły realizować wyłącznie podmioty certyfikowane.
Podmiotem certyfikowanym w przypadku szkoleń realizowanych przez MMSoft  jest  firma  DARIUSZ
PIERZAK - SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO.

Przy odbiorze bonów szkoleniowych będzie konieczność zapłaty do WUP połowy wartości bonu. Jeden
bon (1 godzina szkolenia) wyceniany jest na 90 zł, zatem za każdy pobrany bon należy wpłacić do
WUP kwotę 45 zł.  Ostateczne rozliczenie bonów następuje po realizacji  szkolenia.  Wówczas WUP
zwraca część  lub  całość  wpłaconej  przez  przedsiębiorcę  zaliczki  w  zależności  od  ceny szkolenia.
Dofinansowanie do szkolenia wyniesie od 50% do 100% (w przypadku szkoleń prowadzonych
przez MMSoft realizowanych z firmą DARIUSZ PIERZAK - SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO
będziemy wspólnie starali się tak oszacować koszt, aby dofinansowanie było jak największe,
nawet 100%) . 
Bony będą do wykorzystania do 31 marca 2015 r. 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny – postaram się
na nie odpowiedzieć lub uzyskać odpowiedź w firmie certyfikowanej tj. u Pana Dariusza Pierzaka. 
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