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Spotkanie informacyjne  pn.„Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

 
 
W związku z dużym zainteresowaniem dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

wśród osób odwiedzających Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, mieszczący się w 
Starostwie Powiatowym w Wągrowcu oraz trwającymi rekrutacjami do projektów w ramach, 
których można uzyskać wsparcie na założenie firmy, pracownicy Punktu zorganizowali spotkanie 
informacyjne.  

Spotkanie pn. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki”, odbyło się 4 marca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w 
Wągrowcu i  adresowane było w szczególności do osób bezrobotnych do 25 roku życia, kobiet, 
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osób samotnie wychowujące dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych.  

Głównym celem organizacji spotkania przez konsultantów Punktu było przedstawienie 
zasad ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedstawiono 
listę instytucji, które oferują dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego wsparcie m.in.  finansowe 
na założenie własnego biznesu. Prelegenci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
zwrócili uwagę uczestnikom spotkania jakie warunki formalne trzeba spełnić, aby wziąć udział w 
projektach oferujących wsparcie oraz podali dane teleadresowe do instytucji udzielających takiej 
pomocy. Zaprezentowano, także informacje na temat szkoleń, kursów, studiów podyplomowych 
dostępnych na platformie www.inwestycjawkadry.pl. Ostatnim etapem spotkania było udzielanie 
indywidualnych konsultacji. 

W przedsięwzięciu udział wzięło 30 osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na 
otwarcie własnego biznesu.  

Konsultanci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu, mieszczącego 
się w Starostwie Powiatowym (pok. 101, I piętro) zachęcają do kontaktu w sprawach związanych z 
pozyskiwaniem funduszy europejskich, codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 (tel. 67 26 
80 508 lub wagrowiec.wrpo@wielkopolskie.pl) 
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