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  ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez 
     Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach  
     Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 
 
  świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów 
     operacyjnych, finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS, 
 
  wszystkie usługi są bezpłatne. 

 
 
 



 
 

W Województwie Śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r.  
i obejmuje: 
 
  1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego 
      Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, 
 
  4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie,  
      Rybniku i Sosnowcu (zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu). 
 



 
 

Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie: 
 
  ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy  
      europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów), 
 
  specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się  
      o dotacje (pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych) oraz 
      realizacji projektów  (pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu). 
 
 
  



 
 

Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich: 
 
  konsultacja bezpośrednia w Głównym Punkcie Informacyjnym  
      lub w Lokalnych Punktach Informacyjnych na terenie Woj. Śląskiego. 
      GPI zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, parter 
      czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 
      poniedziałki: 7.00 - 17.00, 
      wtorek-piątek: 7.30 - 15.30. 
 
 
  
 
  



 
 

Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich: 
 
  konsultacja za pośrednictwem:  
      - telefonu: (32) 77 40 172 / 193 / 194 / 418 (w godzinach pracy), 
      - poczty e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl , 
      - poczty tradycyjnej:  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, 
             Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  
                                            ul. Ligonia 46 , 40-037 Katowice 
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Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich: 
 
  Mobilny Punkt Informacyjny (MPI) - wyjazdowy tryb pracy konsultantów.  
      Na wniosek podmiotu/instytucji  zewnętrznej istnieje możliwość  
      organizacji MPI na terenie każdego miasta w Województwie Śląskim.  
      Z usług konsultantów PIFE można było korzystać np. w: 
      Sosnowcu, Jaworznie, Będzinie,  Mikołowie, Zabrzu, Bytomiu, 
      Rudzie Śląskiej, Częstochowie, Bielsku-Białej czy Żywcu. 
 
  
 
  



 
 

Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie: 
 
  spotkania  
informacyjne  
oraz szkolenia 
 
  



 
 

Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie: 
 
 
  indywidualna konsultacja u klienta – w przypadku osoby niepełnosprawnej 
     możliwe jest przeprowadzenie  indywidualnej konsultacji  w miejscu  
     uzgodnionym z klientem. 
 
  







 
 

               Żadne pytanie o fundusze europejskie 
                                              nie zostanie bez odpowiedzi 

 



Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter) 
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418 
punktinformacyjny@slaskie.pl 
Punkt czynny w dni robocze: 
poniedziałki  7:00 – 17:00 
wtorek-piątek  7:30 – 15:30 
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Dziękuję za uwagę, 

zapraszamy do kontaktu 
 
 

Sieć PIFE współfinansowana przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


