
   

NEWSLETTER NR 11/2015 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach 

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice 

tel: +48 52 334 48 47; +48 52 334 33 07 

fax: +48 52 334 33 07 

email: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl  

www.pomorskiewunii.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

www.facebook.com/lpichojnice 

  

SPOTKANIE KONSULTACYJNE LOKLANEJ STRATEGII ROZWOJU 2015-2023   

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zapraszają na 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2023. W programie m. in.:  

         prezentacja możliwości dofinansowania projektów 

         konsultacje pomysłów  

         tworzenie bazy projektów 

Miejsca i terminy spotkań: 

         27.08.2015  Konarzyny, Urząd Gminy, ul. Szkolna 7, sala posiedzeń, godz. 11.00 

         27.08.2015 Lipnica, Urząd Gminy, ul. Józefa Słomińskiego 19, sala posiedzeń, godz.14.00 

  

SPOTKANIE INFORMACYJNE 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem działalności 

gospodarczej, które odbędzie się  27 sierpnia 2015 r. - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w 

Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16, w godzinach od 10:00 do 13:30. 

W programie spotkań m.in.: 

         możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: 

          -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

          -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, 

          -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 

          -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
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         wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy, 

         możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów 

finansowych - Inicjatywa JEREMIE, 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres 

mailowy:  punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl lub zgłoszenie telefoniczne:  tel.: 52 334 48 47 

Formularz dostępny jest na stronie: www.lgrmorenka.pl 

     

ŚRODA Z FUNDUSZAMI  

  

Serdecznie zapraszamy na kolejną „Środę z Funduszami dla….” tym razem dla przedsiębiorstw na 

projekty B+R oraz innowacje. Spotkanie odbędzie się 2 września br. W sali szkoleniowej LPI w 

siedzibie LPI Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16, w godz. 10:00-13:00. Szczegółowe 

informacje:  http://www.lgrmorenka.pl/aktualnosci/274__%C5%9Aroda_z_Funduszami_dla.... 

  

KONSULTACJE   

Za 

Zapraszamy do korzystania z konsultacji w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w 

Chojnicach.                    W konsultacjach można uczestniczyć zawsze w godzinach otwarcia. Zapraszamy 

też do wcześniejszego umawiania się na spotkania drogą telefoniczną lub mailową. 

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do LPI FE w Chojnicach 

Godziny otwarcia Punktu: 

poniedziałek: 8:00-18:00 

wtorek-piątek: 8:00-16:00 

Kontakt: 

ul. Wysoka 3/16 (Wszechnica Chojnicka)  

89-600 Chojnice 

tel: +48 52 334 48 47; +48 52 334 33 07 

fax: +48 52 334 33 07 

email: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl  

  

KONKURSY W RAMACH RPO WP 2014-2020  

Ogłoszone zostały pierwsze konkursy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego 2014-2020, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich 

projektów: 

  

mailto:punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl
http://www.lgrmorenka.pl/
http://www.lgrmorenka.pl/aktualnosci/274__%C5%9Aroda_z_Funduszami_dla
mailto:punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl


Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 

Ochrona różnorodności biologicznej  

Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne  

Szczegółowe informacje: http://www.rpo.pomorskie.eu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow 

  

  

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  Z PUP 

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, że w dniach od 7 września 2015 r. do 11 września 

2015 r. trwać będzie nabór wniosków od osób bezrobotnych ubiegających się o jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w ramach konkursu nr 5/DOT/2015. Konkurs skierowany jest do osób 

bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 Ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: 

         bezrobotnych do 30. roku życia, 

         bezrobotnych długotrwale, 

         bezrobotnych powyżej 50. roku życia, 

         bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 

         bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno 

dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia, 

         bezrobotnych niepełnosprawnych. 

http://chojnice.praca.gov.pl/-/1582685-ogloszenie-o-konkursie-nr-5-dot-2015-dla-osob-bezrobotnych-

ubiegajacych-sie-o-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie 

działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014 – 2020, projekt pn. „Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu Powiatu 

Kościerskiego” (ścieżka I) oraz w ramach środków Rezerwy Ministra (ścieżka II).  

http://www.pup.koscierzyna.pl/urzad/aktualnosci_pup_koscierzyna/idn:583.html 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUD DOPSAŻENIA NOWYCH STANOWISK 

PRACY 

  

  

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie ze środków Funduszu 

Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy dla skierowanych 

bezrobotnych, o których mowa w ust. 2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projekt pn. „Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu 

Powiatu Kościerskiego” 
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (I)” – PO WER 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków EFS. 

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach zaprasza Pracodawców do współpracy w ramach prac 

interwencyjnych. Proponujemy 4 miesięczne prace interwencyjne (dla osób bezrobotnych do 30 roku 

życia) z refundacją wynagrodzenia w wysokości  800,00 + składki ZUS na ubezpieczenia społeczne od 

refundowanego wynagrodzenia. Po okresie refundacji wymagane jest utrzymanie zatrudnienia przez 

okres min. 3 miesięcy. 

Kontakt:  Iwona Wróbel pok. 11 (I piętro),   tel. 52 39 50 721 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ… PRZY ŚNIADANIU 

  

26 sierpnia (środa) w godz. 9:00 – 11:00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbędzie 

się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Business Breakfast”. 

Tematem przewodnim spotkania będzie: Finansowanie działalności gospodarczej z dotacji unijnych 

oraz zwrotnych instrumentów finansowych. 

http://cew.bizneschojnice.eu/?p=5247 
 

ŚRODKI Z INICJATYWY JEREMIE W POMORSKIM FUNDUSZU POŻYCZKOWYM   

Pomorski Fundusz Pożyczkowy prowadzi nabór wniosków na pożyczki z przeznaczeniem na cel 

inwestycyjny. Dostępna kwota do 40 tyś. zł. Oprocentowanie pożyczek wynosi 1%. Prowizja za 

udzielenie pożyczki 0 złotych. 

Po szczegóły zapraszamy do najbliższych punktów Informacyjnych Pomorskiego Funduszu 

Pożyczkowego : 

         Bytów, ul. Podzamcze 34, tel. 609 818 301 

         Kartuzy, ul. Gdańska 32, tel. 609 813 182 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. 

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI W RAMACH FUNDUSZU 

POŻYCZKOWEGO DLA KOBIET 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłasza nabór Wniosków o udzielenie 

pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć 

poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w 

terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje na stronie: 

http://www.parp.gov.pl/index/more/46736 
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ZACHĘCAMY DO POLUBIENIA NASZEGO PROFILU  

 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY  

LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO  

FUNDUSZY EUROPEJSKICH W CHOJNICACH 

  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju. 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią 

oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne 

Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie 

stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego 

pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności 

podjętych na ich podstawie.  

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez 

wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mir.gov.pl  
 

  

KONKRS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEO W RAMACH VIII PRIORYTETU PROGRAMU 

KAPITAŁ LUDZKI 
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