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Wałbrzych, 18 maja 2010 r.
INFORMACJA PRASOWA

Dla przedsiębiorców powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego
Starosta Wałbrzyski, Prezydent Wałbrzycha i Sudecki Związek Pracodawców są patronami spotkania
przedsiębiorców powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego, które Fundacja Wałbrzych 2000 organizuje 25 maja
2010 r. w Sali WitraŜowej Ratusza w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1. Udział w spotkaniu „Jak dzięki funduszom
unijnym przetrwać trudne czasy i zainwestować w kadry przedsiębiorstwa” jest bezpłatny, a zaproszenie
skierowane jest do przedsiębiorców – bez względu na wielkość firmy, oraz osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą.
Podczas spotkania będzie moŜna zobaczyć prezentację rządowego pakietu antykryzysowego, dowiedzieć w jaki sposób
pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej na szkolenia pracowników własnej firmy, jak zdobyć dotację (40 tys. zł) na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – jak sfinansować zwolnienia monitorowane (outplacement).
Swoją wiedzą i kompetencjami będą słuŜyć przedsiębiorcom przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Powiatowego Urzędu
Pracy, organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, posiadających doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronami medialnymi spotkania w Wałbrzychu jest
dziennik Polska Gazeta Wrocławska, Tygodnik Wałbrzyski, tygodnik 30 minut, Regionalna TV, portale
internetowe: wiadomości wałbrzyskie.pl Wałbrzych.info, Doba.pl i Dzisiaj.pl.
Podobne spotkania z przedsiębiorcami Fundacja Wałbrzych 2000 planuje jeszcze w Kamiennej Górze, Kłodzku
i DzierŜoniowie. Są one jednym z elementów lokalnej kampanii informacyjno-promocyjnej „Dolnośląska recepta na
spowolnienie gospodarcze”, którą Fundacja realizuje na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Partnerami Fundacji
w realizacji kampanii jest Dolnośląska LoŜa Business Centre Club oraz Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki.
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O Fundacji Wałbrzych 2000 – powstała w maju 1995 r. organizacja non profit, której celem jest wspieranie procesu restrukturyzacji
gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz
rozwoju regionu wałbrzyskiego. Fundacja prowadzi Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy,
szkolenia, warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności; najlepszy w Polsce Fundusz
Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z banku światowego, skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców mogący się poszczycić wysoką zdawalnością
egzaminu na prawo jazdy kat. B. Więcej: www.walbrzych2000.pl
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