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Szanowni Państwo,  

 

 w związku z faktem, iż rok 2012 to rok ostatniej szansy dla wszystkich 

podmiotów zamierzających pozyskać dofinansowanie z PO KL,  

Urząd Marszałkowski w Łodzi wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi  

oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu 

informacyjnym  

 

„Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim” 

 

które odbędzie się 02 kwietnia 2012 roku w godzinach 09.00 – 10.30  

w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 1, Łęczyca 

 

W spotkaniu planowany jest udział Pana Witolda Stępnia,  Marszałka 

Województwa Łódzkiego. 

  

W roku 2012, w związku z planowanym konkursem w ramach Poddziałania 

9.1.1 PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej, blisko 45 mln złotych przeznaczonych zostanie na tworzenie 

przedszkoli w 30% gmin regionu łódzkiego, w których stopień 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest najniższy w skali regionu,  

a także na wsparcie istniejących już placówek, przyczyniając się do zwiększenia 

liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym. 

W związku z powyższym celem spotkania jest przede wszystkim 

ułatwienie gminom pozyskania środków na tworzenie przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego.  
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Ponadto, podczas spotkania zaprezentowane zostaną korzyści płynące  

z realizacji projektów współfinansowanych z EFS, stan wdrażania PO KL oraz  

możliwości pozyskania środków w 2012 r., w tym w ramach Poddziałania 9.1.1 

oraz z innych konkursów, które ogłosi Urząd Marszałkowski w Łodzi i Wojewódzki 

Urząd Pracy w Łodzi. Uzupełnieniem spotkania będzie wystąpienie przedstawiciela 

Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi, który przedstawi ofertę Ośrodka, obejmującą 

m.in. doradztwo i pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu 

wniosków o dofinansowanie.  

 

Do udziału w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli wszystkich gmin z powiatu 

łęczyckiego, przedstawicieli pozostałych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

wszystkich instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki z EFS w roku 2012. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie 

uczestnictwa poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Punktem Informacyjnym 

Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi: 

 

Punkt Informacyjny 

Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi 

Barbara Orłowska 

42-29-10-317 

e-mail: info_lodz@roEFS.pl 

 


