8 maja 2013, środa
szukaj w zasobach serwisu:

Szukaj
+ wyszukiwanie zaawansowane

Internetowy serwis szkoleniowo- informacyjny dla pracodawców osób niepełnosprawnych

korzyści z współpracy

szkolenia

akty prawne

nasze usługi

kontakt z nami

Pomoc publiczna - de minimis
powrót do strony głównej
Logowanie

login:
hasło:
Zaloguj!

zapamiętaj mnie:
Lista blokowanych
wiadomości
POMOC

14.11.2006 - 16:35 Chłodnia na prostej

Demo działania SOD
Zobacz również

Wadomości
Biznes informacje
Szkolenia
Unia Europejska

Spółka, która jeszcze niedawno stała na skraju przepaści dziś normalnie pracuje i jest przygotowana
do spłaty swoich długów.
Jadwiga Dyktus prezes Towarzystwa Finansowego Silesia:

Ostatnie wiadomości

Co każdy przedsiębiorca
powinien wiedzieć o
pomocy de minimis

•

• Blokada dostępu

Jedna gwarancja, dużo
korzyści dla firm

Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu

•

Kredyt i gwarancja de
minimis w jednym
okienku

•

Z gwarancją de minimis
łatwiej o kredyt

UWAGA NOWOŚĆ! - Dostęp dobowy (24 h) za jedyne 100 zł + 23 % VAT
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

•

KOMUNIKAT
OBPON.ORG:
Kontrowersje wokół
terminu, w jakim
pracodawca powinien
przedstawić
podmiotowi
udzielającemu
pomocy publicznej
informację o
dokonaniu ze
środków ZFRON
wydatków objętych
regułą de minimis Małgorzata TylewiczPiwnik

login:

hasło:

Zaloguj!

•

WYSTĄPIENIE
OBPON.ORG DO
UOKiK w sprawie
styczniowej
nowelizacji
rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7
sierpnia 2008 r. w
sprawie sprawozdań

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać pełny dostęp (1), (2,5), (5) lub (10)
miesięczny do zablokowanych wiadomości
zarejestruj się
Dostęp do pełnych zasobów serwisu informacyjnego mają:
- użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do serwisu http://www.zpchr.info/,

W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod numerem
naszej infolini: 0 801 00 30 31

•

Dodaj swój komentarz:

Autor:
Tytuł:

o udzielonej pomocy
publicznej, a w
szczególności jej
wpływu na termin
występowania przez
dysponentów
środków ZFRON o
wydanie
zaświadczenia o
pomocy de minimis
Wielkość wsparcia
zależy od wybranego
trybu pomocy oraz
rodzaju dokonywanych
przez firmę wydatków

Treść:

•

Kto może skorzystać z
gwarancji de minimis?

•

Uwaga!
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. zpchr.info nie ponosi
odpowiedzialności za treść wiadomosci. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z
regulaminem dodawania komentarzy.

wersja do druku
strona główna działu Pomoc publiczna - de minimis »
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Sondaże
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KONTAKT Z NAMI
Aktualizacja: 09.11.2011

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych

X

oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący
z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu
można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w
pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleć w naszej Polityce prywatnoci

