Krakowska Szkoła Handlowa i Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
zapraszają do udziału w szkoleniu nt.:

“Środki pomocowe dla MŚP i wsparcie dla
chcących rozpocząć działalność gospodarczą”
Propozycja szkolenia skierowana jest do wszystkich mikro- małych i
średnich przedsiębiorców, jak również osób chcących rozpocząć własną
działalność gospodarczą, zainteresowanych informacjami nt. możliwości
uzyskania finansowania na rozwój firmy oraz na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca 2010 roku, o godz. 10.00,
w Wawrzeńczycach 57, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy IgołomiaWawrzeńczyce.
Program szkolenia:
1. Prezentacja Enterprise Europe Network – możliwości uzyskania bezpłatnego
wsparcia
2. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
a) Prezentacja działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”,
Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
a) Prezentacja działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
b) Prezentacja działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
a) Prezentacja działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
5. Konsultacje indywidualne.

Prowadzący:
Iwona Rokita-Kwietniak – Wicedyrektor IPH, Dyrektor Enterprise Europe Network
Agnieszka Czubak - Konsultant Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
Małgorzata Deka - Konsultant Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: “Środki pomocowe dla MŚP i wsparcie dla chcących rozpocząć działalność
gospodarczą”
miejsce: Budynek Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57, 32-125
Wawrzeńczyce, Sala Konferencyjna.
termin: 24 marzec 2010 roku, godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel./fax.: 428-92-50, 428-92-61; e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko..............................................................................
stanowisko............................................................................. telefon........................................................
e-mail............................................................................... www.................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ulica.............................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.....................................................................................................................
telefon............................................................................, fax......................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro c
mała c
średnia c

duża c

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
· Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc, najpóźniej do 22.03.2010 r.
· Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
· Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz.883)

…..…...................
Data
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.............................................................
Podpis uczestnika
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