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Ogłoszenie prasowe 

 

 

 

 
  

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie projektu dla 

Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych 
Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie 

w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy 
 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 
 
Wsparcie MŚP poprzez finansowanie usług rozwojowych obejmujących m.in.:  

 działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami 
przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności,  

 wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia 
profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

 Wsparcie w ramach Poddziałania będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym. 
 
W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków IZ RPO WK-P planuje wyłonienie do dofinansowania jednego projektu, którego Beneficjent będzie 
pełnił funkcję Operatora odpowiedzialnego za wdrożenie systemu dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców 
i pracowników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF). 
 
O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 
Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
 
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.    
 
 Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych.  
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; (56) 621 85 98;  
ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska 9; tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 
797 304 123; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 
 
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w: 

 Grudziądzu, ul. Sienkiewicz 22, tel. (56) 462 45 15; 797 304 124,  
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

 Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126, 
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 

 Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125, 
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl  

 
 Więcej informacji na www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 
 

 
 

http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/

