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Szanowni Pa ństwo,   
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Nowotomyska Izba Gospodarcza  mają 
przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Dotacje inwestycyjne w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.1 – Rozwój 
mikroprzedsi ębiorstw. 
 

Szkolenie skierowane jest do  mikroprzedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie 
województwa wielkopolskiego, nie dłuŜej niŜ dwa lata. 
 

Celem szkolenia jest  zapoznanie właścicieli, menedŜerów i pracowników firm z 
moŜliwościami i zasadami uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.1 Omówione zostaną 
równieŜ ogólne wymogi związane z przygotowaniem i oceną projektu oraz procedury i 
harmonogram prac związany z ubieganiem się o dotacje. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli 
na dokonanie wstępnej oceny planowanych projektów pod kątem moŜliwości ubiegania się  o 
dofinansowanie.  
 

Metodyka szkolenia: Szkolenie prowadzone będzie metodą wykładu, wspartego 
prezentacją multimedialną. Ma ono interaktywny charakter- uczestnicy będą mieli moŜliwość 
dyskusji i zadawania pytań związanych z tematyką szkolenia. 
 

Spotkanie to będzie równieŜ okazją do zapoznania się z bieŜącą ofertą finansową 
i szkoleniową Fundacji.  
 

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych, a po 
szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie. 
 

Szkolenie poprowadzi Pani  Arleta Ja śniewicz - Trener i doradca dla beneficjentów 
projektów finansowanych z EFS, EFOR, autor wielu publikacji i opracowań w zakresie 
wykorzystania funduszy unijnych, koordynator i autor projektów doradczo-szkoleniowych. 
Wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.  
 

Szkolenie odbędzie się dnia 23.03.2010r w godzinach 10.00 – 15.00 w Nowym Tomyślu ul. 
Kolejowa 2  w sali szkoleniowej Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. 
  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny . W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie 
prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres  a.kuczunska@nig.org.pl lub 
faksem na numer  61 44 20 185 
 

Ostateczny termin przyjmowania zgłosze ń:  
 

W razie pytań, prosimy o kontakt do Pani Anny Kuczyńskiej, tel.: 061 44 20 185., e-mail: 
a.kuczynska@nig.org.pl. 
 

Łączymy pozdrowienia Dział Szkoleń i Doradztwa PFP 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
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Program szkolenia 
 

Dotacje inwestycyjne w ramach Wielkopolskiego Regio nalnego 
Programu Operacyjnego Działanie 1.1 – Rozwój mikrop rzedsi ębiorstw 

 
 

Godzina Temat zajęć 

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

10.15 – 11.30 - Przedstawienie trenera, celów i programu szkolenia 
- Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie  

o definicja mikroprzedsiębiorstw 
- Podmioty i działalności wykluczone 
- Rodzaje projektów objęte wsparciem 

o Schemat I (inwestycje) 
o Scheamt II (doradztwo) 
o Projekty B+R 

- Wydatki kwalifikowane 
- Kwota i intesywność wsparcia 

11.30 – 11.45 Przerwa  

11.45 – 13.30 - Procedury aplikacyjne 
- Ogólne omówienie wniosku o dotację 
- Załączniki do wniosku 
- Informacje o moŜliwościach uzyskania pomocy w przygotowaniu 

projektu – Punkty Konsultacyjne 

13.30 – 13.45 Przerwa  

13.45 – 15.00 - Kryteria oceny projektów 
o Formalne 
o Merytoryczne 

- Procedury i harmonogram oceny 
- Procedury odwoławcze 
- Podpisanie umowy 

15.00 Zakończenie szkolenia 

 
 


