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Strona sponsorowana przez 
Starostwo Powiatowe w Lesznie

- opracował Jacek Kuik

Punkt Informacyjny działa-
jący w Starostwie Powiatowym 
w Lesznie podsumował działal-
ność w 2016 roku. Upłynął on bar-
dzo aktywnie, szczególnie z uwagi 
na fakt, iż był to drugi rok, w któ-
rym ogłaszane były nabory wnio-
sków z WRPO na lata 2014-2020.

W 2016 r. do mieszczącego się 
w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go na pl. Kościuszki 4b Punktu In-
formacyjnego z pytaniami o fundu-
sze europejskie zwróciło się 2049 
benefi cjentów. Głównym zadaniem 
Punktu jest bezpłatne udzielanie 
informacji o dostępnym wsparciu 
z Unii Europejskiej. 

– Z pytaniami, jak pozyskać fun-
dusze, przygotować dokumentację 
i rozliczyć projekt zgłaszają się naj-
częściej osoby planujące rozpoczę-
cie działalności gospodarczej oraz 
przedstawiciele sektora mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw – in-
formuje Natalia Staniewska, spe-
cjalistka ds. funduszy unijnych 

z leszczyńskiego Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europejskich. 
– Wśród klientów wyróżnić można 
również przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, organi-
zacji pozarządowych, szkół, instytu-
cji otoczenia biznesu 

Pracownicy Punktu świadczą rów-
nież usługi informacyjne podczas wy-
jazdowych mobilnych punktów infor-
macyjnych. W ubiegłym roku zorga-
nizowano 35 takich dyżurów, pod-
czas których udzielono 263 konsul-
tacje. Spotkania te organizowane są 
zazwyczaj w urzędach gmin i staro-
stwach w powiatach: leszczyńskim, 
kościańskim, gostyńskim i rawickim. 
W 2016 r. zorganizowanych zostało 
również 16 spotkań informacyjnych 
i 3 szkolenia, w których uczestniczy-
ło łącznie 350 słuchaczy. Tematy tych 
spotkań to m.in. dotacje dla przedsię-
biorców i na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, dla przedszkoli, pożycz-
ki unijne oraz dotacje na działalność 
badawczo-rozwojową fi rm. Specjalist-

Wszystko o funduszach europejskich

Biura PIFE w Starostwie Powiato-
wym 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.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich w Lesznie działa nieprzerwanie od 2008 roku 
i świadczy usługi bezpłatnych informacji na temat 
możliwości pozyskania dofi nansowania ze środków 
Unii Europejskiej. W  latach 2008-2016 pracowni-
cy Punktu zrealizowali ponad 10 500 konsultacji.

ki ds. funduszy europejskich uczestni-
czyły również w roli prelegentów pod-
czas konferencji i spotkań organizo-
wanych przez samorządy. Poza dzia-
łalnością informacyjną pracownicy 
PIFE zajmują się również promocją 
funduszy europejskich podczas lokal-
nych targów, konferencji, seminariów. 

– Możemy świadczyć usługi in-
formacyjne w formie indywidual-
nych konsultacji u klienta – infor-
muje Natalia Staniewska. – Doty-
czy to głównie sytuacji, gdy w roz-
mowie uczestniczyć będzie kilka 
osób jednocześnie, np. pracowni-
cy samorządów, instytucji publicz-
nych, podopieczni organizacji po-
zarządowych, kilka fi rm. Swoją po-
moc oferujemy także organizato-
rom konferencji, seminariów, szko-
leń lub innych spotkań związanych 
z tematyką funduszy europejskich. 
Możemy wesprzeć organizację ta-
kich wydarzeń poprzez przygoto-
wanie prelekcji o funduszach eu-
ropejskich. Dotyczy to jednak tyl-
ko spotkań nieodpłatnych dla ich 
uczestników. 

Aktualności z zakresu działal-
ności PIFE w Lesznie zamiesz-
czane są na bieżąco na fanpage`u 
Punktu www.facebook.com/LPI-
FE/ oraz na stronie internetowej 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
Ogłoszenia o organizowanych spo-
tkaniach publikowane są również 
w lokalnej prasie.

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką funduszy eu-
ropejskich 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.
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Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
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Projekt współfinansowany z  Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
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Fundusze 
Europejskie 
dla wspólnot 
i spółdzielni 
mieszkaniowych

1 marca 2017 godz. 10:00 - 13:00

Starostwo Powiatowe w Lesznie 
pl. Kościuszki 4b sala nr 18 parter

leszno.fe@wielkopolskie.pl

65/525 69 66, 65/529 68 06
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