
 

 

Środa z Funduszami 
 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim zaprasza  

na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla…”.  

Spotkania odbywają się  w każdą pierwszą środę miesiąca w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-

Koźlu, Kluczborku i Nysie. Każde spotkanie skierowane jest do wybranej grupy potencjalnych 

beneficjentów programów realizowanych  

w latach 2014-2020. 

 

5 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 zapraszamy na spotkanie: 

Środa z Funduszami dla przedsiębiorców 
na szkolenia 

 

UWAGA! Na spotkaniach przedstawione zostaną wstępne informacje nt. możliwości 

uzyskania dofinansowania w latach 2014-2020, dostępne na obecnym etapie prac nad 

nową perspektywą finansową. 

 

Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy 

europejskich. 

 

Szczegółowe informacje nt. spotkań znajdują się w poniższej tabeli. W celu zgłoszenia chęci 

udziału prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (linki  

do formularzy znajdują się w tabeli). 

 

UWAGA! Rekrutacja na spotkania rozpocznie się 17 czerwca 2015 r. 

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale  

decyduje kolejność zgłoszeń. 



 

 

5 sierpnia 2015 r., godz. 10:00 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia” 

Miejsce 
Punkt organizujący 

spotkanie 
Formularz zgłoszeniowy 

OPOLE, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego – 

Centrum Szkoleniowo-

Konferencyjne „Ostrówek”,  

ul. Piastowska 14 (sala im. Orła 

Białego) 

sala jest dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo 

GPI w Opolu http://goo.gl/forms/e2ZghpsF6G  

BRZEG, Starostwo Powiatowe,  

ul. Wyszyńskiego 23 (sala 

konferencyjna LPI,  

I piętro) 

sala jest dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo 

LPI w Brzegu 
https://docs.google.com/forms/d/1EFoNtX7NoUDu6IOjEJP6lI

obPjCZySDjygikmi4yj0E/edit# 

KĘDZIERZYN-KOŹLE, 

Kędzierzyńsko-Kozielskim 

Inkubatorze Przedsiębiorczości  ul. 

Szkolnej 17 (sala konferencyjna 1) 

sala jest dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo 

LPI w Kędzierzynie-

Koźlu 

https://docs.google.com/forms/d/10qjldSpcMO7fYcqaiOrD1

UpDKSm96VnOeNbk5ppInbU/viewform?usp=send_form 

 

KLUCZBORK, Starostwo 

Powiatowe,  

ul. Katowicka 1  

(sala konferencyjna, II piętro) 

sala jest dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo 

LPI w Kluczborku 
https://docs.google.com/forms/d/1UprDTXBZMsr9iACl3rLv5u

0cR7rqf0zBOyWese5fWCE/edit# 

NYSA, Urząd Pracy w Nysie; ul. 

Słowiańskiego 19; (Sala nr 24) 
LPI w Nysie 

https://docs.google.com/forms/d/1Iy5vFYwE5GePSPiUEQPY

3eCepscu713ovhUrGBRJQ-M/viewform?usp=send_form 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z punktem organizującym dane spotkanie [dane 

kontaktowe punktów]. 

Informacje nt. kolejnych spotkań z cyklu „Środa z Funduszami” będą 

umieszczane na bieżąco. 

Zapraszamy serdecznie! 
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