Spotkanie informacyjne "Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia - wsparcie z funduszy europejskich na
rozwój turystyki"
Termin rejestracji:
od 27-06-2018, godz. 00.00
do 10-07-2018, godz. 14.00

Informacja o spotkaniu
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób
zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na realizację projektów z zakresu turystyki i
branży okołoturystycznej pt.: „Przedsiębiorcza Polskla Wschodnia - wsparcie z funduszy europejskich
na rozwój turystyki ”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku ul. Poleska 89, sala 318 B, III piętro.
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich mającą na celu wspieranie
rozwoju

mikro,

małych

i

średnich

przedsiębiorstw,

działających

w

branży

turystycznej
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okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Dla kogo
Spotkanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej.

Program spotkania
Godzina

Temat

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10

Źródła informacji o Funduszach Europejskich

10.10 – 11.10

Niskooprocentowana pożyczka dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w

11.10 – 11.25

Przerwa

11.25 – 12.25

Omówienie dokumentacji pożyczkowej ( wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia)

12.25 - 13.00

Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia na spotkanie
Rekrutacja na spotkanie trwa do 10 lipca 2018r. do godz. 14.00 za pomocą elektronicznego formularza
dostępnego na górze strony.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
W przypadku pytań lub specjalnych potrzeb prosimy o kontakt telefoniczny 85 66 54 599 lub pod adresem
mailowym: magdalena.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Dojazd do budynku
Najbliższy przystanek:
POLESKA / POGOTOWIE (około 40 m), dojazd liniami 22 i 27;
BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA (około 300 m), dojazd liniami 19, 23, 29 i 107.
Uwaga: dostęp do przystanku BOTANICZNA / ARTYLERYJSKA przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność budynku
Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście do budynku z poziomu terenu.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i III piętrze.
ZGŁOSZENIE ON-LINE

Organizator spotkania
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 0 8013 0 8013
za: rpo.wrotapodlasiapl.

