FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Z FUNDUSZY UE. INSTRUMENTY DLA MŚP

TERMIN:

LICZBA MIEJSC

OGRANICZONA!

8 marca 2018 r. (czwartek)
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa,
sale W7+W8, 32 piętro

RAMOWY PROGRAM

Warsztat 2.21. POWER, sala W7, 32 piętro
Warsztat 1.2. POPW, sala W8, 32 piętro
Warsztat 3.3.3. POIR, sala W10, 32 piętro

ZAPROSZENIE
zaprasza na spotkanie informacyjne

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

Rejestracja gości, kawa
Prezentacja oferty PARP
2.21. POWER – Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie
procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
1.2. POPW – Internacjonalizacja MŚP
3.3.3 POIR - Go to brand

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla MŚP
Zapraszamy na spotkanie wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi
instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla programu Inteligentny Rozwój,
Polska Wschodnia, Wiedza, Edukacja i Rozwój.
Zapraszamy na spotkania, na których dowiedzą sie Państwo o pełnej ofercie wsparcia udzielanego przez PARP.
Eksperci PARP w I części spotkania omówią, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać
wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych. Dostępne będzie stoisko
Informatorium, w którym konsultanci PARP udzielą kompleksowej informacji z zakresu instrumentów wsparcia
oraz pomocy w znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania firmy. Po południu zapraszamy na warsztaty,
gdzie pod okiem ekspertów będą Państwo mieli okazję wypełnić częściowo wniosek o dofinansowanie. Eksperci
omówią wypełnianie wniosku pod kątem spełniania kryteriów oraz udzielą odpowiedzi na pytania. Dodatkowo,
wskażą najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentują dobre praktyki do każdego
z działań.Podczas rejestracji prosimy o wskazanie interesujących Państwa działań w kontekście organizowanych
warsztatów.
Aby móc skorzystać ze wsparcia ekspertów w części warsztatowej, wymagany jest laptop oraz rejestracja
w systemie: dla wnioskodawców działań POIR i POPW https://lsi1420.parp.gov.pl/home
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Zapraszamy na stronę www.parp.gov.pl
KONTAKT:

734 103 005

IZABELA.KOWALEWSKA@SZKOLENIA-POLSKA.PL

10:30 - 12:00

Zasada konkurencyjności - Jak wybrać Wykonawcę swoich usług. Zamówienia
prowadzone w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

10:30 - 12:00

Dyżur Informatorium – znajdź źródło dofinansowania dla Twojej firmy

12:15 - 15:00

Dyżur eksperta z zakresu zasady konkurencyjności

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Warsztaty
2.2.1.POWER
1.2.POPW - dedykowany dla firm doradczych

14:00 – 15:00

Sesja pytań i odpowiedzi

