
Informacja ofunduszach UE nic nie kosztuje

Nieuczciwe firmy consultingowo-doradcze wprowadzajjj w Wad przedsiejbiorcow chc^cych
skorzystac z unijnych dotacji. Za poradniki, informatory i ulotki na temat funduszy
europejskich kazjj sobie placic nawet kilkaset zlotych. W rzeczywistosci materialy informacyjne
i promocyjne dotyczace funduszy unijnych s^ bezplatne. Mozna je pobrac ze stron
internetowych lub otrzymac w Punktach Informacyjnych.

Do Urzedu Marszalkowskiego coraz czesciej zglaszaja^ sie przedsi^biorcy oszukani przez nieuczciwe
firmy consultingowe i doradcze. Za materialy informacyjne o fimduszach europejskicli kaza^ sobie
placic nawet kilkaset ztotych. W rzeczywistosci s^ to kopie publikacji, ktore mozna otrzymac
bezplatnie. Ostatnio odebralismy sygnaly od wlascicieli malych firmy z terenow wiejskich.

Informujemy, ze wszystkie materialy infonnacyjno-promocyjne dotyczace funduszy europejskich s^
udostepnianie za darmo. W przypadku RPO mozna je pobrac ze stron internetowych:
www.rpo.lubelskie.pl oraz www.lawp.eu lub otrzymac w wersji drukowanej w jednym z Punktow
Informacyjnych na terenie wojewodztwa lubelskiego (zob. zakladk? "Kontakt" - "Punktv
Informacvine" lub wchodz^c na strone Funduszy Europejskich www.feu.lubelskie.pl).

Zdarza si?, ze firmy consultingowe proponuja takze kontakt z konsultantami, ktorzy maj^ doradzic
jak otrzymac unijne dofinansowanie. Za taka ustuge z gory pobierajq opiate (jest ona wliczona w koszt
sprzedawanych materialow informacyjnych). Okazuje sie, ze wybieraj^c wskazany numer telefonu
dodzwonimy sie do Punktow Informacyjnych Urzedu Marszalkowskiego lub Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiebiorczosci, w ktoryca informacji udziela sie catkowicie za darmo.

Przypominamy, ze poszukujacy informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym moga odwiedzic
Punkry Informacyjne, zadzwonic pod bezplaray numer infoUnii 0 800 888 776, wejsc na strone
internetow^ www.rpo.lubelskie.pl, a od niedawna porozmawiac z ekspertami na czacle.

Zachecamy do si^gania po powszechnie dostepne i bezplame materialy informacyjne oraz do kontaktu
z Punktami Informacyjnymi Urzedu Marszalkowskiego i LAWP, w ktorych udziela sie bezplatnych
porad.

PUNKTINFORMACYJNY w fflii Urzedu Marszalkowskiego w Chehnie

Plac Niepodieglosci 1, 22-100 Chehn
Tel. 825651921
adres e-mail: chekn@lubelskie.pl, chelm@feu.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzedu Marszalkowskiego w Bialej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biala Podlaska
Tel. 83 34 35 844
adres e-mail: biala@lubelskie.pl, bialapodlaska@feu.lubelskie.pl



PUNKT TNFORMACYJNY w fdii Urzedu Marszafltowskiego w Zamosciu
ul. Partyzantow 94, 22-400 Zamosc
Tel. 84 63 80 267
adres e-mail: zamosc@lubelskie.pl, zamosc@feu.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiebiorczosci w Lublinie
(dla przedsi^biorcow)
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Tel.81 46 23 831, 814623812
adres e-mail: lawp@lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Pulawach

ul. Centrama 9
24-100Pulawy
tel.: (81) 88 66 126 , (81) 88 66 127
email: pulawy@feu.lubelskie.pl

W przypadku osob, ktore zostaly poszkodowane i zakupity wyzej wymienione materialy
prosimy o udanie si^ do najblizszego miejscu zamieszkania komisariatu policji i zgloszenie tego
faktu. Przy zgloszeniu prosimy powolac si^ na spraw^ prowadzonq przez Wydzial do walki z
Przestejpczos~ciq Gospodarcz^ Komendy Rejonowej Policji w Warszawa I (sygnatura sprawy:
KRP'PG-I3414/12) nadzorowan^ przez Prokuratur^ Rejonowa, Warszawa Srodmiescie
(sygnatura sprawy: 3 Ds.543/12/AH).


