Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrealizowała projekt:

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla Firm – www.dotacjeUE.org.pl
Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy na temat wypracowanych dobrych praktyk wdrażania Funduszy Strukturalnych wśród
przedsiębiorców. Cel realizowany był poprzez stworzenie, a następnie utrzymanie i bieżącą obsługę portalu internetowego o tematyce
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej dla firm.
W ramach tworzonego portalu były realizowane następujące cele szczegółowe:







popularyzacja rzetelnej wiedzy i informacji na temat Unii Europejskiej, budżetu Unii, Funduszy Strukturalnych oraz ich roli
w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski,
prezentacja ciekawych i innowacyjnych projektów realizowanych przy współudziale finansowania pochodzącego ze środków
pomocowych Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa z obszaru całego kraju oraz firm zagranicznych,
prezentacja ciekawych pomysłów na projekty, które będą mogły zostać zrealizowane ze wsparciem Funduszy Strukturalnych
UE,
zamieszczanie informacji na temat celów, priorytetów i działań realizowanych w ramach nowego okresu programowania
2007-2013,
prezentacja zasad wg których należy przygotowywać projekty oraz szczegółowy opis poszczególnych etapów realizacji
projektów,
zamieszczanie informacji na temat wykorzystania środków w ramach poszczególnych programów, priorytetów, działań
i postępów wdrażania Funduszy Strukturalnych UE.

Projekt był kierowany do szerokiego grona przedsiębiorstw z całej Polski; przedsiębiorstw dopiero tworzonych,
mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw małych, średnich i dużych, zarówno przedsiębiorstw całkowicie prywatnych, jak również
tych z pośrednim lub bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa..
Portal internetowy został udostępniony do użytkowania w IV kwartale 2006 r.
Odwiedzający portal mogli znaleźć na nim szczegółowe informacje o Funduszach Strukturalnych prezentowane z wykorzystaniem
wykresów, tabel, prezentacji, a także mogli zapisać się do newslettera i kierować swoje pytania bezpośrednio do Specjalistów Działu
Doradztwa i Funduszy Europejskich Regionalnej Izby Gospodarczej.
Stworzony w ramach realizacji projektu portal internetowy prowadzony był przez Dział Doradztwa i Funduszy Europejskich RIG,
który prowadził prace aktualizacyjne nad treścią portalu, obsługuje jego funkcje oraz aktualizuje informacje na temat wykorzystania
środków w latach 2004-2006 oraz 2007-2013.
Okres realizacji Projektu: 01.05.2006 – 31.12.2006
Strona Projektu: http://www.dotacjeUE.org.pl

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna.

