
Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Toruniu

„Środa z Funduszami dla podmiotów edukacji”

Toruń, 04.05.2016 r.



Źródła informacji



Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) stanowią 

ogólnopolską sieć nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju. 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą 
strukturę:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich;
- 17 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po 
jednym w każdym województwie (w województwie kujawsko-pomorskim 
działają 2 Główne Punkty Informacyjne),
- Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ (dla 
inwestorów zagranicznych),
- Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku 
do kilkunastu w poszczególnych województwach.



Punkty Informacyjne w Województwie Kujawsko-
Pomorskim

Główny Punkt Informacyjny FE w Toruniu Plac Teatralny 2

tel.(56) 621 84 09; (56) 621 83 41; (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; 

(56) 621 82 67;  (56) 621 85 98; 797 304 122, 

e-mail:ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

mailto:ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl


Punkty Informacyjne
w Województwie Kujawsko-Pomorskim

327 68 84



- Diagnoza klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na
projekt do konkretnego priorytetu i działania
w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,

- Informowanie o warunkach, kryteriach
i procedurach przyznania dofinansowania,

- Przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania
się o dofinansowanie,

ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH



ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

- Przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które
przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na
projekt,

- Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi
obejmuje informowanie o etapach, procedurach,
wymaganych dokumentach, terminach związanych
z procesem rozliczania projektu,

- Indywidualne konsultacje u klienta, polegające na tym,
że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy
europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta



ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

Szkolenia organizowane przed przeprowadzonym konkursem
w ramach danego działania

- Organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym
tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania
z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

- Organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych
polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy
europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma
siedziby.



www.mojregion.eu – strona o Funduszach Europejskich w województwie 
kujawsko-pomorskim

http://www.mojregion.eu/


www.mojregion.eu – strona o Funduszach Europejskich w województwie 
kujawsko-pomorskim

http://www.mojregion.eu/


www.funduszeeuropejskie.gov.pl – strona o Funduszach Europejskich w Polsce

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


www.mapadotacji.gov.pl – strona z wykazem projektów 
dofinansowanych z Funduszy Europejskich

http://www.mapadotacji.gov.pl/


www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl – strona zawierająca wskazanie 
regionalnych inteligentnych specjalizacji w województwie

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


Dziękujemy za uwagę
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

w Toruniu


