Masz ciekawy pomysł i szukasz dofinansowania?
Korzystasz z funduszy
i potrzebujesz wparcia w realizacji projektu ?

WARP

Z naszej pomocy może skorzystać każdy!
Przedsiębiorcy, rolnicy, osoby bezrobotne a także fundacje, stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe (NGO) i samorządy.

Specjaliści Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, prowadzonego przez Wielkopolską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP), bezpłatnie zdiagnozują potrzebę każdego Klienta i przedstawią możliwości uzyskania
dofinansowania.
Kim jesteśmy:
Od 2014 r. WARP prowadzi Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu (PIFE)
w ramach ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju.
Specjaliści ds. funduszy europejskich pracujący w Punkcie Informacyjnym:
• przedstawiają zasady ubiegania się o środki ﬁnansowe,
• wskazują właściwą dokumentację konkursową,
• tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny i załączniki do wniosku,
• przekazują zainteresowanym osobom materiały informacyjno – promocyjne w zakresie programów unijnych.
Każdy kto odwiedzi nasz Punkt uzyska także informacje o:
• przebiegu rozliczania projektów (np. etapy, procedury, wymagane dokumenty),
• zasadach kontroli projektów,
• wymogach przy opisywaniu dokumentów ﬁnansowo - księgowych, czy wniosków o płatność.
Gdzie działamy:
Świadczymy bezpłatne usługi na terenie powiatów:
nowotomyskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, szamotulskiego i międzychodzkiego.
Działalność Punktu w liczbach:
• 1151 konsultacji bezpośrednich,
• 1804 konsultacji telefonicznych,
• 283 odpowiedzi mailowych,
• 17 spotkań informacyjnych,
• 24 dyżury w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.
W każdym miesiącu organizujemy 3-4 dyżury poza siedzibą Punktu tzw. Mobilne Punkty Informacyjne. Współpracujemy w tym
zakresie z samorządami lokalnymi takimi jak Urzędy Miejskie, Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe.
Cyklicznie organizujemy także bezpłatne spotkania informacyjne (1-2 w miesiącu) z określonej tematyki unijnej dla potencjalnych
beneficjentów. W zależności od potrzeb, analizujemy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020.
Już dziś skorzystaj z bezpłatnej pomocy konsultantów WARP i dowiedz się, jakie projekty możesz zrealizować
z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
Kontakt:
+48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
infoUE-nowytomysl@warp.org.pl
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy WARP Sp. z o.o., ul. Poznańska 33, budynek C (pokój nr 15,16), 64-300 Nowy Tomyśl
warp.org.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl, wrpo.wielkopolskie.pl
Poniedziałek: 09:00 – 20:00, Wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:00 – 15:00

