
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 154/R/2020 

Rady Małopolskiej OIIB 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

Zasady dofinansowania szkoleń on-line 

organizowanych przez O/SNT i TJO FSNT NOT współpracujące z 

MOIIB 
 

W związku z ograniczoną możliwością organizowania szkoleń bezpośrednich z powodu pandemii  

i potrzebą organizowania szkoleń w systemie on-line wprowadza się następujące zasady dotyczące 

dofinansowania przez MOIIB szkoleń on-line organizowanych przez Oddziały SNT i TJO FSNT 

NOT współpracujące z MOIIB: 

1. Ustala się ryczałtowe dofinansowanie od jednego szkolenia on-line w wysokości (netto): 

• 2400,00 PLN – przy uczestnictwie 20 i więcej członków MOIIB; 

• (120,00 * n ) PLN – przy uczestnictwie n  <  20  członków MOIIB. 

2. Warunkiem przyznania dofinansowania dla Oddziału SNT lub TJO FSNT NOT jest spełnienie 

przez Organizatora następujących wymagań formalnych: 

a) Organizator jest zobowiązany do zgłoszenia szkolenia do biura MOIIB z wyprzedzeniem 

czasowym 1 miesiąca; 

b) W zgłoszeniu szkolenia powinny być określone: tytuł (do 100 znaków), data i godziny, 

nazwisko, adres email prowadzącego szkolenie, opis i program szkolenia oraz nazwa 

platformy (ZOOM, TEAMS, CISCO-WEBEX Meetings itp.); 

c) Po przeprowadzeniu szkolenia jego Organizator w terminie do 1 miesiąca występuje do 

MOIIB z wnioskiem o przekazanie dofinansowania uzupełnionym o listę członków MOIIB 

biorących udział w szkoleniu i wydanych dla nich certyfikatów (ew. raportem z systemu 

informatycznego - na podstawie posiadanych wydruków z logowania). 

3. Zgodnie z „Regulaminem zasad dofinansowania” ZP ds. UDZ jest uprawniony do 

przeprowadzenia kontroli szkoleń organizowanych w systemie on-line. W celu weryfikacji  

i utrzymania wysokiego poziomu szkoleń, organizator szkolenia udostępnia jeden link kursu / 

szkolenia on-line dla potrzeb Rady MOIIB. 

4. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne wydające certyfikat uczestnictwa w szkoleniu on-line 

bierze odpowiedzialność za poziom merytoryczny i organizacyjny ww. przedsięwzięcia  oraz 

za udział swoich członków w szkoleniu.  

5. Organizator szkolenia stosownie do Uchwały Rady MOIIB zobowiązany jest do 

przeprowadzenia ankiety - oceny szkolenia wśród uczestników, następnie do opracowania 

syntetycznego raportu z ankiety i przekazania go do ZP ds. UDZ MOIIB, a w razie potrzeby do 

udostępnienia złożonych ankiet na prośbę ZP ds. UDZ. 

6. Współpraca z wykładowcami szkoleń on-line powinna być uzależniona od jakości treści 

szkoleń oraz ocen uczestników na podstawie złożonych ankiet. 

 


