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Wszystko o funduszach europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie działa nieprzerwanie od 2008 roku
i świadczy usługi bezpłatnych informacji na temat
możliwości pozyskania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej. W latach 2008-2016 pracownicy Punktu zrealizowali ponad 10 500 konsultacji.
Punkt Informacyjny działający w Starostwie Powiatowym
w Lesznie podsumował działalność w 2016 roku. Upłynął on bardzo aktywnie, szczególnie z uwagi
na fakt, iż był to drugi rok, w którym ogłaszane były nabory wniosków z WRPO na lata 2014-2020.
W 2016 r. do mieszczącego się
w siedzibie Starostwa Powiatowego na pl. Kościuszki 4b Punktu Informacyjnego z pytaniami o fundusze europejskie zwróciło się 2049
beneﬁcjentów. Głównym zadaniem
Punktu jest bezpłatne udzielanie
informacji o dostępnym wsparciu
z Unii Europejskiej.
– Z pytaniami, jak pozyskać fundusze, przygotować dokumentację
i rozliczyć projekt zgłaszają się najczęściej osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
przedstawiciele sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – informuje Natalia Staniewska, specjalistka ds. funduszy unijnych

z leszczyńskiego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
– Wśród klientów wyróżnić można
również przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji otoczenia biznesu
Pracownicy Punktu świadczą również usługi informacyjne podczas wyjazdowych mobilnych punktów informacyjnych. W ubiegłym roku zorganizowano 35 takich dyżurów, podczas których udzielono 263 konsultacje. Spotkania te organizowane są
zazwyczaj w urzędach gmin i starostwach w powiatach: leszczyńskim,
kościańskim, gostyńskim i rawickim.
W 2016 r. zorganizowanych zostało
również 16 spotkań informacyjnych
i 3 szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 350 słuchaczy. Tematy tych
spotkań to m.in. dotacje dla przedsiębiorców i na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, dla przedszkoli, pożyczki unijne oraz dotacje na działalność
badawczo-rozwojową ﬁrm. Specjalist-

Biura PIFE w Starostwie Powiatowym w Lesznie mieszczą się na
parterze (pokój nr 13) oraz na I
piętrze (pokój nr 114). Otwarte są
w poniedziałki w godzinach od 8 do
18, natomiast od wtorku do piątku
w godzinach od 7 do 15.

ki ds. funduszy europejskich uczestniczyły również w roli prelegentów podczas konferencji i spotkań organizowanych przez samorządy. Poza działalnością informacyjną pracownicy
PIFE zajmują się również promocją
funduszy europejskich podczas lokalnych targów, konferencji, seminariów.
– Możemy świadczyć usługi informacyjne w formie indywidualnych konsultacji u klienta – informuje Natalia Staniewska. – Dotyczy to głównie sytuacji, gdy w rozmowie uczestniczyć będzie kilka
osób jednocześnie, np. pracownicy samorządów, instytucji publicznych, podopieczni organizacji pozarządowych, kilka firm. Swoją pomoc oferujemy także organizatorom konferencji, seminariów, szkoleń lub innych spotkań związanych
z tematyką funduszy europejskich.
Możemy wesprzeć organizację takich wydarzeń poprzez przygotowanie prelekcji o funduszach europejskich. Dotyczy to jednak tylko spotkań nieodpłatnych dla ich
uczestników.
Aktualności z zakresu działalności PIFE w Lesznie zamieszczane są na bieżąco na fanpage`u
Punktu www.facebook.com/LPIFE/ oraz na stronie internetowej
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ogłoszenia o organizowanych spotkaniach publikowane są również
w lokalnej prasie.

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką funduszy europejskich serdecznie zapraszamy do biur PIFE w Starostwie
Powiatowym w Lesznie – na parterze pokój nr 13, na I piętrze
pokój nr 114. Biura otwarte są w poniedziałki w godzinach od 8
do 18, natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7 do 15.
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
Pl. Kościuszki 4B
64-100 Leszno
tel.:65 525 69 66, 65 529 68 06
e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
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