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Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców 

 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, w dniu 16 marca 2012 roku, ogłosił nabór wniosków o 
dofinansowanie, konkurs nr 14/I/2012 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 
Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”.  

W związku z powyższym pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu, 
przy wsparciu przedstawicieli  Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o w Pile,  
zorganizowali dwa spotkania informacyjne:  

I – 23.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, 
II – 27.03.2012 r. w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o w Pile.  
Spotkania informacyjne adresowane były do przedstawicieli mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność i/lub mających siedzibę na terytorium Wielkopolski. Natomiast 
ich głównym celem było przedstawienie możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania z 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.  
 Spotkania odbywały się w dwóch częściach. W pierwszej pracownik Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Wągrowcu, omawiał kwestie związane z wymogami formalnymi dotyczącymi 
konkursu oraz procedurą ubiegania się o wsparcie w szczególności: 
-     cel Działania 1.2 
-     typy beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie  
-     rodzaje projektów objętych wsparciem: 

o Schemat I (projekty inwestycyjne) 
o Schemat III (projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań 

technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) 
-     wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane 
-     kwota i intesywność wsparcia. 

Drugą część spotkania przeprowadzili przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o. o w Pile,omawiając - dokumenty aplikacyjne, procedurę naboru wniosków oraz 
kryteria wyboru projektów do dofinansowania. 
 Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, zarówno w Wągrowcu jak i w 
Pile. W sumie w  spotkaniach wzięło udział ponad 80 przedsiębiorców z całej Północnej Wielkopolski. 
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Spotkanie informacyjne – Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, 23.03.2012 r.  
              

 
Spotkanie informacyjne - Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o w Pile, 
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