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wg rozdzielnika

STW.042.1.21 .2013
Szanowni

Łowicz,

06 maj 2013 r.

Państwo

Lokalny Punkt lntormocyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
w Podregionie Północnym województwa łódzkiego zaprasza do udziału
w bezpłatnych szkoleniach warsztatowych pn . .,ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ"
oraz "BIZNES PLAN",
Szkolenia adresowane sq przede wszvstkim dla osób fizycznych oraz
się
ubiegających
beneficjentów
potencjalnych
przedsiębiorców
o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich, zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczq lub udoskonal i ć planowanie strategiczne
swojej firmy, poprzez dokument jakim jest biznes plon.
Ponadto, na szkoleniu zostaną przedstawione informacje dotyczące
podstaw prawnych zatrudniania pracowników w firmie oraz prawa
i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy,
Potwierdzenie udziału nas t ępuje poprzez wysłanie załqczonego
formularza zgłoszeniowego na adres funduszeeuropejskie@bzura.pl. Z uwogl
na ograniczonq ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie
kolejność zgłoszeń .

W przypadku

pytań

prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (46) 837 53 20.

Termin szkoleniu:

20 maja 2013 r. (tj . poniedziałek), godz. : osoo -1400
Miejsce:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
w Podregionie Północnym województwa łódzkiego, Łowicz: ul. Pijarska 1,
sala konferencyjna, I piętro.
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-20 13
W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM
Stowarzyszenie Powiatów , Gmin Dorzecza Bzury
ul. Pijarska l , 99-400 Łowicz
1el./fax j46) 837 53 20. (46) &'38 12 54 535 416 648
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ZGŁOSZENIOWY

szkolenia warsztatowe pt.

,,ZANIM PODEJMIESZ PRACE" oraz „BIZNES PLAN "

Miejsce spotkonla:
Lokal ny Pun kt Informacyjny Funduszy Europejskich no lata
2007-201 3 w Po d reg ionie Północnym województwa fódzkiego ;

ul. Pijarska 1, so lo konferencyjna ,

1

piętro

Termin spotkania:

20 maja 20 13 r. (tj.

Imię

I nazwisko

Wypełniony

pon i e dzia łe k } ,

g odz. osoo_14°0

Reprezentowana

Instytucja

formulorz prosimy
funduszeeuroi2ejskie@bzura .pl.
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Telefon

I

przesyłać

na

e-rnoll

adres

email:
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PROGRAM RAMOWY SZOKLENIA

08 :00-08 :15

Reje~troc;o uczes tników

Biznes
08 : 15- 1O: 15

Plan

opłacalność własnych przedsięwzięć I

-

gosp odar czyc h,

konsu ltant

Agen cji

Rozwoj u

Regio11u

Kutn owsk iego S.A.
l O: 15-l 0:30

Przerwc:i no

Podstawy
10:30-12:30

kowę/r1erb:itę

prawn~ zatrudnienia:

zatru dnien ie

na pods tawie

umo wy o pracę i umó w cywi lno-p rawn ych.
R6żnice praw ne
I prak tyczn e, inspektor Ok1ęgowego Inspe ktora tu
Prac

yw

oddział

12:30-1,1:00

Łodzi,

w Skierniewicach

Praw a i obowiązki prac owni ka I prac odaw cy.
Jak poradzić sobie
z n1euczciwym pracodawcą, Inspe ktor Okręgowe
go

Procy w

Łodzi , oddzioł

lnspe ktoro tu

w Skierniewicacr1
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