Maria Lech, Dominika Wszołek-Lech

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy
europejskich
Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się
swym wieloletnim doświadczeniem - przedstawiają m.in.:
praktyczne wskazówki niezbędne w końcowym rozliczeniu projektów inwestycyjnych w wyniku realizacji,
którego powstaną prace rozwojowe, środki trwałe wytworzone, zakupione, ulepszone, lub projektodawca stanie się właścicielem praw majątkowych, instrukcje jak
rozliczyć koszty ogólne ponoszone od początku realizacji projektu, podczas gdy środki trwałe (obiekty) były przyjmowane z budowy w różnych okresach, nawet w kilku
latach, odpowiedź dlaczego tak ważna jest znajomość "luki finansowej" i jak ona wpływa na poziom dofinansowania, przykładowy ...
SYMBOL: RFK807, STRON: 122, WYDANIE: 2012

CENA: 150,00 zł + 5% VAT (brutto: 157,50 zł)

Jolanta Oleńska

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
(z suplementem elektronicznym)
Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty
finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i merytorycznej. Wymagania te
nakłada na każdą jednostkę zarówno prawo bilansowe, jak też wytyczne instytucji wdrażających w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej. Podstawowym
instrumentem kontroli finansowej w jednostkach jest instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów. Książka zawiera zasady sporządzania, kontroli i obiegu
dokumentów zarówno finansowo-księgowych, jak też merytorycznych oraz ich archiwizacji. Nie jest to sformalizowany dokument sporządzany ...
SYMBOL: RFK824e, STRON: 92, FORMAT: B5, WYDANIE: II, 2012

CENA: 130,00 zł + 5% VAT (brutto: 136,50 zł)

Gabriela Borek, Jacek Sztyler

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem
elektronicznym)
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem
stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa,
zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub
części dotacji. W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.: jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych
dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych ...
SYMBOL: RFK1020e, STRON: 160, WYDANIE: 2015

CENA: 130,00 zł + 5% VAT (brutto: 136,50 zł)

Krzysztof Puchacz

Zasady wyboru wykonawców przy realizacji projektów unijnych w latach 2014-2020 zgodnie z
wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (z suplementem elektronicznym)
Poradnik udzielania zamówień dla beneficjentów objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz beneficjentów niezobowiązanych do jej
stosowania
Szczegółowy, praktyczny komentarz do wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Komentarz dedykowany beneficjentom stanowi pomoc w prawidłowym
przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawców zamówień podczas realizacji projektów UE.
W kilkudziesięciu przykładach ukazano wzorce zachowań na
poszczególnych etapach przygotowania i prowadzenia procedur zamówieniowych. Użytecznym dodatkiem jest wzorcowa dokumentacja, obejmująca oprócz wzoru
zapytania ofertowego oraz wewnętrznego ...
SYMBOL: PGK1092e, STRON: 176, WYDANIE: 2016

CENA: 150,00 zł + 5% VAT (brutto: 157,50 zł)
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Maria Lech

Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków, a ich niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Publikacja pomoże
w zapoznaniu z programami operacyjnymi PO IR, PO IC, POIiŚ, POWER, 16 RPO realizowanych w projekcji finansowej 2014-2020 oraz regulacjami z nimi związanymi,
a w szczególności zasadami rozliczania projektów, tak aby uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych. W publikacji przedstawiono m.in.:
charakterystykę
programów operacyjnych na lata 2014-2020 zasady kwalifikowalności poszczególnych wydatków i ich dokumentowanie zasady audytu i kontroli projektów w nowej
perspektywie finansowej zagadnienia związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych w kontekście zasady konkurencyjności tworzenie ...
SYMBOL: RFK1042, STRON: 378, WYDANIE: 2016

CENA: 170,00 zł + 5% VAT (brutto: 178,50 zł)
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