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Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
W ramach informacji o pozyskiwaniu funduszy europejskich
oferujemy:
• doradztwo w zakresie możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej ze środków europejskich;
• zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnych działań w programach Narodowej Strategii Spójności;
• konsultacje w zakresie podstawowych procedur, a także warunków i kryteriów dofinansowania projektu.

Ponadto:
• pomagamy w procesie rozliczania projektów, informując o wymogach formalnych i opisach dokumentów;
• zapoznajemy z zakresem realizacji projektów z zastosowaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego;
• udzielamy podstawowych informacji o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych.

Oferujemy Państwu także:
• spotkania informacyjne i szkolenia;
• konsultacje podczas dyżurów w urzędach gmin i miast oraz starostwach powiatowych, a także na stoiskach
funduszowych podczas plenerowych imprez promocyjnych;
• nieodpłatne publikacje dotyczące funduszy europejskich.

Dla kogo informacje:
–
–
–
–
–

dla przedsiębiorców,
dla jednostek samorządu terytorialnego,
dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
dla uczniów i studentów,
dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
– dla wszystkich chcących pozyskać informacje o funduszach europejskich.

Wszystkie wymienione usługi oferujemy Państwu bezpłatnie. Nasi konsultanci dokładają wszelkich starań,
aby usługi informacyjno-promocyjne Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich pomagały Państwu
w realizacji funduszowych pomysłów i projektów. Zapraszamy do osobistego, telefonicznego lub e-mailowego
kontaktu z Siecią PIFE.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług
Planujesz OTWARCIE firmy?
Posiadamy specjalną ofertę dla osób przedsiębiorczych, które zamierzają spróbować sił we własnym biznesie.
W jednym miejscu możesz uzyskać informacje z zakresu zakładania działalności, m.in. na temat:
• kolejnych kroków, które należy wykonać przed rejestracją działalności gospodarczej;
• dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności;
• dostępnych na rynku środków finansowych na otwarcie firmy, np. pożyczek.
Następnie możesz skorzystać z pomocy doradcy, który poprowadzi Cię przez wszystkie etapy związane
z procesem otwierania firmy oraz pomoże wypełnić niezbędne dokumenty. Zakres doradztwa obejmuje m.in.
pomoc w:
• doborze profilu planowanej działalności;
• pozyskaniu środków finansowych na założenie przedsiębiorstwa;
• wyborze odpowiedniej formy opodatkowania;
• przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia;
• przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji firmy;
• rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG.

Jesteś PRZEDSIĘBIORCĄ i chcesz rozwinąć działalność?
Oferujemy informacje dla przedsiębiorstw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, na temat usług
oferowanych przez inne instytucje otoczenia biznesu oraz doradztwo, które obejmuje:
• wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, np. pomoc w składaniu
dokumentów do ZUS, Urzędu Skarbowego, jednostek administracji rządowej i samorządowej;
• marketing – w tym konsultacje w zakresie przygotowania planu marketingowego, budowania relacji
z klientami i podwykonawcami, opracowanie materiałów promocyjnych (np. ulotki), wykorzystanie
nowoczesnych narzędzi marketingowych;
• organizacja przedsiębiorstwa – m.in. konsultacje nt.: doboru personelu, podziału obowiązków
i odpowiedzialności, struktury organizacyjnej;
• finanse przedsiębiorstwa – m.in. pomoc w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, pozyskaniu
finansowania zewnętrznego, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego,
kredyty bankowe długoterminowe, leasing; konsultacje nt. porównywania źródeł finansowania pod
względem korzyści ekonomicznych, wyboru formy opodatkowania, postępowania w przypadku zagrożenia
utraty płynności finansowej.
Usługi informacyjne są bezpłatne. Usługi doradcze są dofinansowane w 90%, a Twój wkład własny
wyniesie zaledwie 10 zł netto za godzinę doradztwa. Jako osoba otwierająca firmę, możesz skorzystać
maksymalnie z 16 godzin doradztwa, jako przedsiębiorca – z 24 godzin. Całkowity wkład własny będzie
wynosił maksymalnie 160 zł lub 240 zł netto. Liczba godzin doradztwa jest uzależniona od indywidualnej
diagnozy potrzeb klienta.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
w województwie kujawsko-pomorskim

TORUŃ

TORUŃ

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. 56 6218409, 56 6218341
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
tel. 56 6561050, 56 6561055, 56 6561100
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

BYDGOSZCZ

WŁOCŁAWEK

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego
ul. Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 3214059
e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego
ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
tel. 54 2356712, 54 2356721
e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

GRUDZIĄDZ

INOWROCŁAW

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego
ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
tel. 56 4624515
e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego
ul. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław
tel. 52 3559195
e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl

Informacje o dyżurach zamiejscowych prowadzonych przez konsultantów PIFE dostępne są na stronie
www.mojregion.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług
w województwie kujawsko-pomorskim

TORUŃ

BYDGOSZCZ

PŁUŻNICA

Punkt Konsultacyjny
Krajowego Systemu Usług
Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 56 6555765 informacje
tel. 56 6577293 doradztwo
www.tarr.org.pl

Punkt Konsultacyjny
Krajowego Systemu Usług
Kujawsko-Pomorski
Związek Pracodawców
i Przedsiębiorców
ul. Mennica 6
85-112 Bydgoszcz
tel. 52 5859165
www.kpzpip.pl

Punkt Konsultacyjny
Krajowego Systemu Usług
Towarzystwo Rozwoju
Gminy Płużnica
Płużnica
87-214 Płużnica
tel. 56 6873908
www.trgp.org.pl

Informacje o dyżurach zamiejscowych prowadzonych przez konsultantów PK KSU dostępne są na stronie
Kujawsko-Pomorskiej Sieci Punktów Konsultacyjnych KSU www.kujawsko-pomorskie.ksu.parp.gov.pl.
Przez stronę można również zadać pytanie za pomocą formularza on-line: Pytanie do konsultanta.

