
PRZEDSIĘBIORCO,  

GDZIE MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC w zakresie … 

  
1) pozyskiwania funduszy europejskich; 

 

2) zarządzania firmą na każdym etapie prowadzenia   

    działalności gospodarczej – od startu do rozwoju  

    (dot. mikrofirmy tj. do 50 osób);  

 

? 
 

 



AD.1.  

POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH; 

 Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, 

prowadzony przez  

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
 



 

Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” jest organizacją 

pozarządową typu “non-profit” działającą od kwietnia 1994r.  

  

Celem Stowarzyszenia jest : 

•wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, 

•aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom   

  bezrobotnym, 

•podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie  

  wspomagania przedsiębiorczości, 

•rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia  

 społeczności lokalnej. 

 

 

W ramach działań Stowarzyszenia mogą skorzystać mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy z oferty : 
 

•INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

•FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 

•PUNKTU KONSULTACYJNEGO KSU 

  

 

Co to jest Bielskie Centrum Przedsiębiorczości?  
 



Stowarzyszenie od  kwietnia 2015 roku prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny  

o Funduszach Europejskich. 

  

Rolą Punktu jest udzielanie informacji o dostępnych możliwościach pozyskania 

środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 w tym m.in. – w zakresie: 

  

•pozyskiwania środków na rozpoczynanie własnej działalności; 

•pozyskiwania środków dla funkcjonujących przedsiębiorstw; 

•pozyskiwania środków na działania społeczne (np. wspieranie osób zagrożonych  

  wykluczeniem społecznym) 

  

Usługi w ramach Punktu są świadczone nieodpłatne. 

  

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

2014-2020. 

  

Strona poświęcona funduszom europejskim: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

  

Punkt mieści się w siedzibie Stowarzyszenia (parter, pokój 110) 

  

 

Czym jest Lokalny Punkt Informacyjny?  
 



Dane kontaktowe: 
 

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek - 8.00-18.00 

Wtorek - piątek - 8.00-16.00 

  

ul. Cieszyńska 367 - parter (pokój 110) 

43-382 Bielsko-Biała 

  

tel. 33 496 02 01; 33 475-01-35 

 

e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl 

 

komunikator gg: 54383393; skype: lpi-bielsko 

 

www.bcp.org.pl 

 

mailto:lpibielsko@bcp.org.pl


AD. 2  

ZARZĄDZANIE FIRMĄ NA KAŻDYM ETAPIE 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

– OD STARTU DO ROZWOJU  
(DOTYCZY: MIKROFIRM TJ. DO 50 OSÓB);  

Fundacja  

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości  



Co to jest Akademia Liderów Innowacji  

i Przedsiębiorczości? 
 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości to 

fundacja,  założona w 2008 roku przez dra Bogusława J. 

Federa.  

 

Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskała w 2009 

roku. 
 



Czym się zajmuje Akademia? 
 

a) udzielanie pomocy Mikro Firmom w zarządzaniu na każdym  

       etapie prowadzenia działalności gospodarczej – od pomysłu  

        na start’up do realizacji i rozwoju poprzez: 

• bezpłatne konsultacje, porady, warsztaty, szkolenia 

• bezpłatny serwis internetowy https://mikroporady.pl/ 

 

 

 

 

 

b) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów  

 przedsiębiorców; 

c) uświadamianie ośrodkom legislacyjnym barier formalno 

prawnych, na jakie napotykają mikro przedsiębiorcy w Polsce.  
 

https://mikroporady.pl/
https://mikroporady.pl/
https://mikroporady.pl/
https://mikroporady.pl/
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Serwis internetowy https://mikroporady.pl/  - nowoczesne bezpłatne wsparcie na 

każdym etapie rozwoju własnej mikro firmy - od pomysłu do realizacji! 
 

 

Przedsiębiorco tu znajdziesz: 
prawie 60 rodzajów wzorów umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej 

firmy, przydatnych na każdym etapie działalności, 

ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy prawnych i orzeczeń związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 

ponad 80 wzorów dokumentów w wielu wariantach i wersjach do bezpłatnego 

pobrania i natychmiastowego zastosowania, 

prawie 40 kazusów obrazujących „przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN 

i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm, 

180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z 

dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, 

ponad 23 000 zarejestrowanych użytkowników cotygodniowych bezpłatnych 

Biuletynów Aktualizacyjnych, 

154 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji. 
 

https://mikroporady.pl/


Dane kontaktowe: 
 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości 

Fundacja dr Bogusława Federa 

 

ul. Orzeszkowej 2 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 

 

tel. +48 22 734 34 81 

fax +48 22 734 34 81 

 

https://wiedza3g.pl/ 
 



KONIEC 


