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Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne 

szkolenie pt. „Obierz kurs na rozwój – fundusze Unii Europejskiej 

dla przedsiębiorców”. 

 

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu dostępnych źródeł publicznych 

finansowania działań rozwojowych w przedsiębiorstwach. 

 

Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują 

realizację działań rozwojowych. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają dostępne źródła finansowania działalności, zasady 

ubiegania się o dofinansowanie, terminy konkursów oraz instytucje, w których należy szukać 

informacji o dofinansowaniu. W szczególności uczestnicy dowiedzą się: 

 

1. Jakie kierunki rozwoju będą dominowały w okresie programowania 2014 – 2020? 

2. Jakie przedsięwzięcia można będzie sfinansować z udziałem wsparcia unijnego? 

3. Na jakie wsparcie liczyć mogą przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność 

gospodarczą? 

4. Gdzie szukać informacji o dostępnych środkach finansowych? 

 

Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Gajewska -od 12 lat związana z tematyką funduszy 

unijnych, najpierw jako urzędnik samorządowy wdrażający Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju Regionalnego i tworzący procedury wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, a następnie jako 

Menedżer projektów wdrażanych przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne (przygotowała 

i rozliczyła ponad 100 projektów inwestycyjnych) i trener biznesu specjalizujący się 

w szkoleniach z zakresu opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, analiz 

finansowych oraz zarządzania i rozliczania projektów unijnych (zrealizowała ponad 650 

godzin szkoleniowych). Współautorka książki pt. „Fundusze Unii Europejskiej 2007 - 2013 

poradnik małego i średniego przedsiębiorcy, współautorka ponad 10 opracowań i raportów 

ewaluacyjnych dotyczących tematyki unijnej, współautorka i ekspert w 8 strategiach rozwoju 

podmiotów publicznych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.  

 

Szkolenie odbędzie się dnia 25 września 2015 r. w godzinach 9.00 – 16.00, w Łodzi, 

miejsce szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114.  

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.sds.lodz.pl. Decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

Więcej informacji: www.sds.lodz.pl 

Serdecznie zapraszamy! 
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Program szkolenia 
 

„Obierz kurs na rozwój – fundusze Unii Europejskiej 
dla przedsiębiorców” 

 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 Zasady korzystania z dofinansowania w okresie programowania 2014 – 2020 
1. Założenia programowe 
2.  Stan zaawansowania prac nad uruchomieniem środków 
3.  Dostępne środki finansowe 
4. Kwalifikowalność wydatków 

 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

Pomoc publiczna w projektach finansowanych środkami unijnymi i krajowymi – 
mapa pomocy regionalnej, zasady przyznawania pomocy publicznej,  
 
Kilka słów o pomocy de minimis 
  
Określenie statusu przedsiębiorstwa jako beneficjenta środków unijnych i 
krajowych. 
 

12.15 – 12.30 Przerwa  

12.30 – 14.15 Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa dostępne na poziomie krajowym i regionalnym 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 16.00 
Źródła finansowania przedsięwzięć w rozwój kapitału ludzkiego realizowanych 
przez przedsiębiorstwa – szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, zakładanie 
działalności gospodarczej 

16.00 Zakończenie szkolenia 


