
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 
Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie „Perspektywa 2014-
2020 – szansa dla osób planujących założyć własną 
działalność gospodarczą” 
 

Zamek Cieszyn i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej 
zapraszają na spotkanie informacyjne „Perspektywa 2014-2020 – szansa dla osób 
planujących założyć własną działalność gospodarczą”. 

 

Termin spotkania: 14 maja 2015 r. w godzinach 9.00-12.00 
 

W ramach spotkania będzie można uzyskać następujące informacje: 

 

 Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach działań Powiatowych Urzędów 
Pracy, 

 Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach innych instytucji, 

 Możliwości pozyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 Zasady pozyskiwania środków na własną działalność z uwzględnieniem m.in. 
procedury składania i przygotowania wniosku o dotację. 

 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie www.bcp.org.pl  (zakładka Aktualności LPI) i przesłanie go na adres 
lpibielsko@bcp.org.pl 

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 49-60-201 
 
Rejestracja w godzinach 09:30-10.00 

Miejsce: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, Cieszyn (sala szkoleniowa w Oranżerii) 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie 
zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. 

 

–--------------------------------------------------------------- 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 

Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie „Perspektywa 2014-

2020 – szansa dla przedsiębiorców” 

 

Zamek Cieszyn i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej 
zapraszają na spotkanie informacyjne „Perspektywa 2014-2020 – szansa dla 
przedsiębiorców”. 

 

Termin spotkania: 14 maja 2015 r. w godzinach 13.00-16.00 

 

W ramach spotkania będzie można uzyskać następujące informacje: 

http://www.bcp.org.pl/
mailto:lpibielsko@bcp.org.pl


 

 Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w przedsiębiorstwie, 

 Możliwości uzyskania dofinansowania na wdrażanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 Możliwości uzyskania dofinansowania na badania i rozwój w przedsiębiorstwach, 

 Możliwości uzyskania wsparcia na poprawę efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach, 

 Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw (m.in. pożyczki preferencyjne, 
dofinansowanie do szkoleń itp.) 

 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie www.bcp.org.pl  (zakładka Aktualności LPI) i przesłanie go na adres 
lpibielsko@bcp.org.pl 

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.  
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 49-60-201 
 
Rejestracja w godzinach 12:30-13.00 

Miejsce: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a; Cieszyn (sala szkoleniowa w Oranżerii) 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie 
zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. 

 

 

http://www.bcp.org.pl/
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