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Ostatni miesiąc funkcjonowania ROEFS w Bydgoszczy
Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy funkcjonuje jedynie do końca grudnia 2014 r.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich beneficjentów realizujących projekty z Programu
Kapitał Ludzki na terenie działalności Ośrodka do skorzystania z doradztwa indywidualnego.
Doradztwo może dotyczyć m.in. rozliczania projektu i przygotowania wniosku o płatność, omówienia
rekrutacji w projekcie oraz kwalifikowalności uczestników do projektu, przetwarzania danych osobowych,
dokonywania zakupów, pomiaru wskaźników i innych aspektów, które chcielibyście Państwo omówić na
przykładzie realizowanego projektu.
Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z PO KL zapraszamy także do skorzystania z wizyty
wspierającej
Celem usługi jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektu współfinansowanego ze
środków EFS. Podczas takiej wizyty doradcy analizują dokumentację projektową i wspólnie z zespołem
zarządzającym omawiają strategiczne z punktu widzenia realizacji projektu zagadnienia. W wyniku
wizyty powstaje raport dostarczany wyłącznie Beneficjentowi, zawiera on zestawienie informacji na temat
poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji projektu.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa lub wizyty wspierającej prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania (nr tel. 52 322 67 20, e-mail:
chmara@pte.bydgoszcz.pl lub wojciechowska@pte.bydgoszcz.pl). Wizytę wspierającą można także
zamówić wypełniając formularz zgłoszeniowy - TUTAJ.

Warsztaty w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy
Szanowni Państwo zachęcamy do udziału w warsztatach organizowanych w Regionalnym Ośrodku EFS
w Bydgoszczy pt. „Rozliczenie końcowe i zamykanie projektów PO KL”, w terminie:			

					

04.12.2014 r.

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie zamykania projektów, archiwizacji dokumentacji oraz
przygotowania końcowego wniosku o płatność. Do udziału zapraszamy beneficjów realizujących
projekty PO KL, zwłaszcza tych, którzy mają małe doświadczenie w prowadzeniu projektów PO KL.
Warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka tj. w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w godz. 9.00-12.00, w sali 103.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy przesyłać mailowo na adres chmara@pte.bydgoszcz.pl

Spotkanie informacyjne w ROEFS w Bydgoszczy
Z uwagi na duże zainteresowanie tematem organizujemy drugą edycję spotkania informacyjnego
pt. “Najczęściej popełniane błędy w projektach POKL”. Zachęcamy beneficjentów realizujących
projekty POKL do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 11.12.2014 w siedzibie Ośrodka tj. w Domu
Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w godz. 9.30-12.00, w sali 201.
Podczas seminarium omówione zostaną nieprawidłowości
poprawnych rozwiązań, w szczególności w zakresie:
- angażowania personelu projektu					
- rekrutacji uczestników						
- prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej projektu

w realizacji projektów ze wskazaniem
- dokonywania zakupów
- promocji projektów
- monitorowania wskaźników projektu

Zgłoszenia do udziału w seminariach można dokonać pod adresem wojciechowska@pte.bydgoszcz.pl.
W zgłoszeniu prosimy podać dane kontaktowe ze wskazaniem reprezentowanej przez Państwa instytucji
oraz informacje na temat aktualnie realizowanego projektu (tytuł, nr Poddziałania i informację czy jest to
projekt partnerski). Potwierdzenia udziału w seminariach będziemy dokonywali telefonicznie/mailowo
po przeprowadzeniu rekrutacji.

Znajdź projekt POKL:
“Kujawsko-Pomorskie z@programowane na sukces”
Projekt skierowany do 132 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w branży IT (specjalizujących się
w tworzeniu oprogramowania) mających jednostkę organizacyjną na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i ich pracowników zatrudnionych lub wykonujących pracę na stanowisku programisty/ki
w oparciu o umowę o pracę oraz samozatrudnionych, mieszkających lub pracujących na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, posiadających minimum 2-letnie doświadczenie w branży IT,
wykształcenie max. średnie.
Projekt oferuje szereg ścieżek szkoleniowych. Każdy Uczestnik korzysta tylko z 1 ścieżki szkoleniowej:
1. Certyfikowany Profesjonalista UML
2. Certyfikowany Programista Oracle Java
3. Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych
4. Certyfikowany Programista Aplikacji Web
5. Certyfikowany Programista Aplikacji Windows
6. Certyfikowany Programista Aplikacji Rozproszonych
7. Certyfikowany Programista Aplikacji na Platformę Android
8. Certyfikowany Projektant Mobilnych Interfejsów Graficznych
9. Certyfikowany Programista Aplikacji na Platformę iOS
Szkolenia odbywają się w dni powszednie i weekendy w godz. 9:00- 16:00 w ośrodku Altkom Akademii
S.A. w Bydgoszczy.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma również:
- Materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, notatnik, długopis itp.)
- Świadectwo uczestnictwa (przy obecności na min. 80% zajęć)
- Obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Małgorzata Smarkala
tel. 22 417 01 93,
malgorzata.smarkala@skills-edu.pl

Pożyczka na założenie własnej firmy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
W ramach projektu „Pożyczki dla przedsiębiorczych” Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje
mikropożyczki do 50 tys. zł na dowolny cel związany z uruchomieniem działalności gospodarczej.
Oprocentowanie preferencyjne: 1% w skali roku
Pożyczkę mogą otrzymać osoby zamierzające założyć własną działalność gospodarczą, które:
• mieszkają na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
• na 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności
gospodarczej.
Więcej informacji znajdą Pańśtwo pod adresem:
http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/oferta/pozyczki/mikropozyczki-6-2-pokl/

Pożyczki dla organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR
Przypominamy, że zainteresowane organzacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego
nadal mogą wziąć pożyczkę z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego lub Towarzystwa
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.
Pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego:
- kwota pożyczki do 100 tys. zł,
- możliwe poręczenie z Funduszu Poręczeń Kredytowych (do 50% wartości),
- niskie oprocentowanie ok. 4,95-6,75% i ewentualnego poręczenia,
- długi okres spłaty pożyczki - do 60 miesięcy,
- skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku.
Pożyczka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych:
- kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia),
- okres finansowania do 60 miesięcy,
- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
- oprocentowanie pożyczki: 25% lub 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,69% i 1,38%) .
- Punkt Konsultacyjno-Doradczy działa do 30 listopada 2014r.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://cistorsps.pl/
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Punkt Konsultacyjno-Doradczy
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17, 87-100 Toruń
Tel: 533-354-104 / e-mail: punkt@cistorsps.pl
Paweł Kalinowski
Asystent Kierownika
________________________________________________
Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy
przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy
ul. Długa 34, Bydgoszcz
tel./faks 052 322 65 52, wew. 4
www.bydgoszcz.roEFS.pl

Aby anulować subskrypcję newslettera klinij - TUTAJ

