
 

 

       
 

 

 

 

 
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. zaprasza na: 
 

bezpłatne webinarium: 

 
„Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027,  

wsparcie ośrodka Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców” 

WTOREK 29.11.2022 Godzina 10:00 - 12:00 

Miejsce: szkolenie on-line, Platforma Zoom        Rejestracja: do 25 listopada 2022r. 

AGENDA SPOTKANIA : 

10:00 – 10:05 Rejestracja oraz powitanie uczestników  
 

10:05 – 11:00          Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 - 2027 
- kluczowe różnice w stosunku do poprzedniej  perspektywy, zasady udziału, 
kryteria oceny. 
 
Paweł Żebrowski - Kierownik Działu Centrum Transferu Technologii w Regionalnym 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. Posiada wiedzę ekspercką w zakresie źródeł 
finansowania dla firm.  
Ekspert oceniający projekty w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-
mazurskim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim. Współpracował również w tym 
zakresie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowym Centrum  
Badań i Rozwoju 
 

11:00 – 11:30         Wsparcie ośrodka Enterprise Europe Network dla Przedsiębiorców – 
nieodpłatne usługi na rzecz rozwoju biznesu, w tym internacjonalizacji, 
konkurencyjności oraz innowacyjności Przedsiębiorstw 

Sylwia Grochał – Konsultant ośrodka Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
Specjalista ds. Inicjatyw gospodarczych, wspiera Przedsiębiorców m.in.: w zakresie 
rozwoju ich firm na rynkach międzynarodowych.  

11:30 – 12:00  Panel otwarty - dyskusja - propozycje oraz sugestie ze strony Uczestników 
m.in.: dot. oczekiwanych tematów szkoleń, wydarzeń, doradztwa i innych 
instrumentów wsparcia w rozwoju Biznesu 

 

 

 

POLSKA ZACHODNIA 



 

 

       
 

 

 

 

 

W trakcie spotkania Uczestnicy dowiedzą się: 

1. Na czym polegają Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 
(FENG) 2021-2027: 

 jakie są kluczowe różnice w stosunku do poprzedniej  perspektywy 
 zasady udziału 
 kryteria oceny 
 praktyczne wskazówki 

2. Na czym polega wsparcie ośrodka Enterprise Europe Network: 

 katalog świadczonych usług na rzecz Przedsiębiorstw 
 jak uzyskać dostęp do międzynarodowej bazy partnerów biznesowych 
 wsparcie konsultanta – możliwość zapisania się na indywidualne 

konsultacje w ustalonym terminie  

 

Adresaci: Wydarzenie skierowane jest do firm z sektora MŚP z województwa           
dolnośląskiego  

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25.11.2022  na adres: szkolenia@darr.pl 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY 

 

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków 

pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze 

środków budżetu państwa. 
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