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Ogłoszenia
Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej
zaprasza na spotkanie
2018-07-10, Wtorek
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne
„Wsparcie unijne dla przedsiębiorców w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem oferty
preferencyjnie oprocentowanych pożyczek”
Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem prowadzonej działalności
poprzez dotacje oraz preferencyjnie oprocentowane instrumenty zwrotne.
Termin i miejsce spotkania:
Termin: 20 lipiec 2018r.
Godziny spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa II
piętro)
Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.:
●
●
●
●
●

Wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń , oprogramowania) – działanie 3.2 RPO WSL;
Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – działanie 3.3 RPO WSL;
Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;
Realizacja prac badawczo-rozwojowych - działanie 1.2 RPO WSL;
Wsparcie przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe – preferencyjnie oprocentowane pożyczki na
rozwój działalności – działanie 3.4 RPO WSL.

Zasady ubiegania się o wsparcie w formie instrumentów zwrotnych przez Pośredników działania 3.4 w
woj. Śląskim zostaną omówione przez:
- przedstawiciela TISE SA – oferta pożyczki „Rozwój Śląska’’
- przedstawiciela Funduszu Górnośląskiego SA – oferta pożyczki „Silesia 2020’’
Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny
na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/342-20-lipiec i przesłanie go na następujący adres
mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Aby wziąć udział w spotkaniu niezbędne jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych i wyrażenie zgody
zawartej w formularzu zgłoszeniowym poprzez podpis w wyznaczonym miejscu.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień,
to prosimy o kontakt.
Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku Białej
ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
www.bcp.org.pl

wszystkie aktualności

