Przedsiębiorco! Dofinansowanie na usługi rozwojowe!
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Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na usługi rozwojowe - do Punktu Konsultacyjnego Funduszu
Górnośląskiego S.A.
Termin: 6 luty 2018r., konsultacje indywidualne w godz. 1200 - 1500 po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Miejsce: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, pokój 18a
Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o uprzednie umówienie się na konsultacje indywidualne pod numerem telefonu: 32 210 27
34. UWAGA: zastrzega się możliwość odwołania spotkania w przypadku małego zainteresowania konsultacjami.
Fundusz Górnośląski S.A. rozpoczął nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim", w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,
Poddziałanie 8.2.3. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać
dofinansowanie na usługi rozwojowych - szkolenia i doradztwo. Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę,
zlecenia, o dzieło i inne). Fundusz Górnośląski S.A. będzie udzielać dotacji na usługi rozwojowe jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania
w województwie śląskim.
Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:
Przedsiębiorca wybiera – zgodnie z indywidualnymi potrzebami - usługi z oferty w Bazie Usług Rozwojowych na
stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Baza Usług Rozwojowych powszechnie dostępna i bezpłatna.
Szeroki wachlarz możliwości - szkolenia, kurs zawodowy, e-learning, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe.
Dofinansowanie do 100.000 zł i 80%
Dlaczego warto wybrać Fundusz Górnośląski S.A. na swojego Operatora:
Największy budżet na dofinansowanie usług rozwojowych.
Szybka weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej i podpisanie umowy.
Bezpłatny opiekun dla każdego przedsiębiorcy – Opiekunowie pomogą na każdym etapie udziału w projekcie – od przygotowania dokumentacji
rekrutacyjnej do rozliczenia usługi rozwojowej.
Mobilni doradcy na terenie województwa śląskiego – przyjadą i w siedzibie firmy wyjaśnią wszystkie wątpliwości.
25 letnie doświadczenie do obsłudze MŚP – wiedza, doświadczenie i zaufanie
Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest strona internetowa projektu: www.bur.fgsa.pl, kontakt e-mail: bur@oddzial.fgsa.pl oraz Infolinia: 32/
72 85 700.
Terminarz wszystkich spotkań/konsultacji organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w
zakładce Urząd/Terminarz spotkań.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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