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Spotkanie informacyjne w Słupsku: 

„Perspektywa 2014 -2020 – wsparcie dla osób młodych. Wsparcie osób 
do 29 roku życia.” 

 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne 
organizowane w dniu 15 listopada 2018 r. obejmujące możliwości wsparcia osób do 29 roku życia, 
ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  
 
W programie spotkania m.in.: 

 Wsparcie dla osób młodych - wprowadzenie. 

 Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową osób młodych (w tym osób 

niepełnosprawnych) – staże, kursy, szkolenia – Omówione zostaną możliwości 

skorzystania z szerokiej oferty staży, szkoleń i kursów. Uczestnik spotkania uzyska 

informacje o bezpłatnych kursach i szkoleniach, a także o płatnych stażach 

doskonalących umiejętności zawodowe.   

 PROGRAMATOR – zostań programistą dzięki Funduszom Europejskim – Specjaliści ds. 

Funduszy Europejskich przedstawią projekt, który umożliwia podjęcie pracy w 

charakterze programisty. 

 Własna firma – dotacje na otwarcie działalności gospodarczej – Wyższa Szkoła 

Bankowa w Gdańsku przedstawi projekt oraz warunki pozyskania dotacji na założenie 

działalności gospodarczej.  

 Wsparcie zwrotne na start lub rozwój firmy - Przedstawimy ofertę wsparcia zwrotnego 

jako alternatywę dla dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz ofertę wsparcia 

w rozwoju już istniejącej firmy. 

 Źródła informacji o Funduszach Europejskich – Odpowiemy na pytania  i pomożemy 

dobrać odpowiednie wsparcie. 

 

Miejsce i termin spotkania: 

 Spotkanie odbędzie się w czwartek, 15 listopada 2018 r. w siedzibie  Słupskiego Inkubatora 
Technologicznego w Słupsku, przy ul. Portowej 13 b, w godz. 10:00 – 12:20. (sala 
konferencyjna, I piętro). 

 
Zgłoszenia: 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 14 listopada 2018 r. wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod 
numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest 
równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. 
 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
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