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Gmina Smętowo Graniczne – wspólnie tworzymy to miejsce! 

 

Smętowo Graniczne, dn. 05.08.2016r. 

 

 

    Gmina Smętowo Graniczne serdecznie zaprasza WSZYSTKICH, którzy poszukują/będą 

poszukiwać zatrudnienia lub pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą i potrzebują 

wsparcia, na BEZPŁATNE spotkanie informacyjne 

"Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER", 

   które odbędzie się w środę 31 sierpnia 2016 r. w godz. 11:00-13:45 w Gminnym Ośrodku 

Kultury, Sportu i Rekreacji Smętowo Graniczne przy ul. Sportowej 7. 

 

W programie spotkania m.in.: 

- wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, 

- wsparcie osób młodych na rynku pracy w ramach projektów 1.2.1 PO WER: 

a) aktywizacja zawodowo-edukacyjna, 

b) szkolenia w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji, 

c) stypendia szkoleniowe, 

- rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej): 

a) wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

b) wsparcie w ramach Powiatowych Urzędów Pracy, 

c) wsparcie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy, 

- źródła informacji o Funduszach Europejskich. 

 

     Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 sierpnia 2016 r. wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne 

pod numerem: 668 530 058. 

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym zapewnia bezpłatny transport na terenie gminy.  
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Gmina Smętowo Graniczne – wspólnie tworzymy to miejsce! 

 

Komentarze:  

 

„ Słowa: projekt, Unia Europejska, dofinansowanie, często brzmią dosyć obco. Zapewniamy 

jednak, że nie ma czego się obawiać. Spotkania informacyjne służą przekazaniu wiedzy na temat 

możliwość wsparcia, jakie można otrzymać na etapie poszukiwania satysfakcjonującego 

zatrudnienia. Udział w spotkaniu do niczego nie zobowiązuje. Na zgłoszeniu podajemy tylko imię 

nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail.  

"Wsparcie dla osób młodych.." - to szkolenia, stypendia, praca i wsparcie przy samozatrudnieniu. 

TO TWOJA SZANSA! 

Daj sobie pomóc. Sięgaj po swoje marzenia!”  

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym 

 

„ Rok temu brałam udział w projekcie, którego celem było wspieranie ludzi bezrobotnych i 

nieaktywnych zawodowo w procesie poszukiwania pracy. Otrzymałam wsparcie doradcy 

zawodowego, szkolenia, a co najważniejsze znalazłam pracę! Do miejsca zatrudnienia musiałam 

dojeżdżać, zatem  wspierano mnie również dodatkiem relokacyjnym. Jestem żywym przykładem, 

że warto spróbować.”  

Kasia  


