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W?asna firma – wsparcie dla beneficjentów projektów
unijnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt.
„W?asna firma – wsparcie dla beneficjentów projektów unijnych”.
W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostan? przedstawione projekty dotycz?ce
mo?liwo?ci pozyskania dofinansowania na za?o?enie dzia?alno?ci gospodarczej dla
wszystkich grup wiekowych, tj. zarówno osób m?odych do 29 roku ?ycia jak równie? osób powy?ej
30 roku ?ycia.
Spotkanie w formie webinarium, odb?dzie si? na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej
organizacji prosimy o zg?aszanie si? na spotkanie za po?rednictwem poczty elektronicznej
na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 23.08.2021r., do godz. 12.00. Po rejestracji
otrzymacie Pa?stwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W razie problemów
technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.
Udzia? w webinarium jest bezp?atny. O uczestnictwie decyduje kolejno?? zg?osze?. W
przypadku osób z niepe?nosprawno?ciami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich
potrzebach. Umo?liwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawn? obs?ug?
spotkania.
Do udzia?u zapraszamy:
osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urz?dzie pracy w wieku
18-29 lat, które utraci?y prac? po 1 marca 2020 roku,
osoby niepracuj?ce po 30 roku ?ycia, w tym:
osoby bezrobotne i bierna zawodowo,
osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury w??cznie,
osoby z niepe?nosprawno?ciami,
kobiety,
osoby powy?ej 50 roku ?ycia.
Webinarium odb?dzie si?: 24 sierpnia 2021r. (wtorek), w godz. 12.00 - 13.30
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Program webinarium:
12.00 – 12.10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie - ?ród?a informacji o Funduszach
Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
12.10 – 12.20 „Dolno?l?zacy na swoim!” – kompleksowy projekt wsparcia osób m?odych w
ramach POWER 2014-2020; - pani Joanna Ja?kiewicz; Projekt realizowany w partnerstwie:
Fundusz Regionu Wa?brzyskiego wraz z partnerami: Fundacj? Kobe oraz Stowarzyszeniem
Dolno?l?ski Inkubator Przedsi?biorczo?ci;
12.20 – 12.40 „Absens Carens” – kompleksowy projekt wsparcia samo zatrudnienia
mieszka?ców Dolnego ?l?ska - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolno?l?skiego 2014-2020 skierowany do osób powy?ej 30 roku ?ycia - pani
Marzena Oki?czyc, Stowarzyszenie Euro-Concret;
12.40 - 13.00 „Przedsi?biorczo?? drog? do aktywizacji zawodowej mieszka?ców Dolnego
?l?ska”– kompleksowy projekt wsparcia osób m?odych w ramach POWER 2014-2020;
- pan Pawe? P?oche?, projekt realizowany w partnerstwie: DOLNO?L?SKA AGENCJA
WSPÓ?PRACY GOSPODARCZEJ Sp. z o.o. i KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO S.A.;
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi
Organizator spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urz?d Marsza?kowski Województwa Dolno?l?skiego
Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
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