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Bezpłatny dyżur ekspercki z zakresu Funduszy Europejskich 

 w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 

 

Planujesz uruchomić własną firmę? A może prowadzisz już firmę i chcesz aby stała się ona innowacyjna? 

Interesujesz się e-biznesem? A może działasz w branży turystycznej  

i planujesz rozbudowę bazy gastronomicznej lub noclegowej? A może chcesz skorzystać  

z bezpłatnych szkoleń dofinansowanych przez Unie Europejską? 

Jeśli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco - spotkaj się z konsultantem Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich z Katowic podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Wykorzystaj szanse jaką dają Fundusze Europejskie.  

 

Zapraszamy serdecznie na dyżur konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Katowic, 

który odbędzie się w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości dnia 19.01.2012 (czwartek). 

Konsultanci PIFE będzie do Państwa dyspozycji od godziny 10.00 do 13.00. Podczas dyżuru wszystkie 

osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich uzyskają bezpłatną informację z zakresu m.in. 

zakładania własnej działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich, warunków  

i możliwości uzyskania dofinansowania dla firm już istniejących , udziału w bezpłatnych szkoleniach  

i studiach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

W roku 2012 odbędzie się nabór do działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach 

którego osoby, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej 

mogą  ubiegać się o 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. 

Planowane są również konkursy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw organizowane przez Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) oraz Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).  

W ramach konkursów ŚCP przewidziane jest wsparcie na: wdrażanie i komercjalizację technologii  

i produktów innowacyjnych, wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności badawczo–rozwojowej, 

usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju, udział w targach i wystawach 

międzynarodowych, budowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także bazy 

gastronomicznej.   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursów w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konkursy dotyczyć będą m. in. usług doradczych w zakresie 

przygotowania „Planu rozwoju eksportu”, wdrażania opracowanego „Planu rozwoju eksportu”, 

wprowadzania na rynek nowych e-usług, wdrażania nowych lub integrację istniejących systemów 

informatycznych przedsiębiorstw. 
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W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (32) 761 45 40, (32) 761 

45 43 lub e-mailowo: inkubator@powiat.bedzin.pl , osoba do kontaktu: Agnieszka Nowak-Chrostowska, prosimy 

o potwierdzenie udziału. 

 

 


