
 

15.02.2012 – spotkanie informacyjne pn. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 

  
W środę, 15 lutego br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, z inicjatywy 
pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, odbyło się spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej. Do udziału w 
spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Zakładu Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA ze 
Środy Wielkopolskiej, beneficjentami projektu „Młody przedsiębiorca”, który cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Adresatami spotkania były 
osoby zamierzające założyć własną firmę, przede wszystkim w wieku 18-24 lata, bezrobotne lub 
nieaktywne zawodowo, jak również zatrudnione lub uczące się. 

Po przywitaniu przez Starostę Wągrowieckiego licznie zebranych uczestników spotkania, 
konsultanci Punktu Informacyjnego omówili m.in. cele i założenia Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
Przedstawiono również etapy pozyskiwania wsparcia na założenie własnej działalności 
gospodarczej, grupę docelową osób, które mogą ubiegać się o przedmiotową dotację oraz rodzaje 
działalności i wykaz wydatków inwestycyjnych, które mogą być pokryte ze wsparcia. Następnie 
zaprezentowano platformę www.inwestycjawkadry.pl, na której można znaleźć informacje na 
temat aktualnych szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych, zarówno dofinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również tych komercyjnych. Konsultant wskazał 
zgromadzonym gościom jak łatwo i szybko skorzystać ze wskazanej platformy w celu wyszukania 
aktualnej oferty. 

Po krótkiej przerwie przedstawiciele firmy EURONAUKA omówili cele i założenia oraz 
zasady rekrutacji do projektu „Młody przedsiębiorca”, w ramach którego można ubiegać się o 
wsparcie szkoleniowo – doradcze, jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w  oraz wsparcie pomostowe. Beneficjenci omawianego projektu odpowiedzieli również na szereg 
pytań zadanych przez osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia na założenie własnej firmy.  

Na zakończenie spotkania zarówno pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich, jak również goście z firmy EURONAUKA udzielali konsultacji indywidualnych 
osobom zainteresowanym otrzymaniem różnych form wsparcia z funduszy europejskich. 

    
 

http://www.inwestycjawkadry.pl/
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