Powiat Włoszczowski

Konferencja dla przedsiębiorców z powiatu
włoszczowskiego o funduszach unijnych
We wtorek, 14 maja br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się Konferencja dla Przedsiębiorców z
powiatu włoszczowskiego dotycząca możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania był
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Starosta Włoszczowski.

W spotkaniu uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Starostowie Dariusz
Czechowski i Łukasz Karpiński, Członkowie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski
oraz pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, którzy przedstawili zagadnienia związane z tematyką
Konferencji. Gościem był również Wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach Miłosz
Pamuła, który w ciekawej prezentacji przedstawił przedsiębiorcom nowe zasady współpracy oraz korzyści płynące z
przystąpienia do strefy. Na uwagę zasługuje fakt, iż przedsiębiorstwo wcale nie musi znajdować się w Starachowicach,
czy okolicy. Włoszczowskie firmy również mogą czerpać korzyści z tej Strefy.
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Przemysław Janiszewski omówił zasady trzech konkursów
ogłoszonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z działania „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nabory wniosków rozpoczęły się pod koniec kwietnia. O
wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez
minimum rok.
Artur Potaczała z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił zagadnienia związane z
Europejskim Funduszem Społecznym i możliwości dofinansowania szkolnictwa zawodowego (staże, praktyki, kursy i
szkolenia dla uczniów, w tym refundacja wynagrodzenia dla uczniów, nauczycieli oraz refundacja kosztów
przygotowania stanowiska pracy dla stażysty, współpraca szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zakup sprzętu
i materiałów dydaktycznych), kształcenia ustawicznego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności
zawodowych, szkolenia, kursy dla rzemieślników), zdrowia w miejscu pracy (pakiety dodatkowych świadczeń
medycznych, usługi psychologów na przykład warsztaty antystresowe, profilaktyka chorób krążenia, profilaktyka
uzależnień).
Uczestnicy po zakończonej części merytorycznej mieli możliwość zadania pytań i konsultacji z przybyłymi ekspertami,
z czego licznie skorzystali. Interesowały ich przede wszystkim sprawy praktyczne: jak należy składać wnioski o
dofinansowanie, co wchodzi w zakres rzeczowy, zasady punktacji i co należy zrobić, by napisać dobry projekt.
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