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News tygodnia
Seminarium regionalne dla przedsiębiorców z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego
W dniach 9-10 października 2014 r. w Gdańsku odbędzie się seminarium regionalne dla przedstawicieli
sektora prywatnego poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest
organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu
systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Czytaj więcej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

O efektywności działań społecznych - konferencja dla przedsiębiorców oraz NGO
2014.09.25
Zapraszamy do udziału w konferencji Konkordia, której program koncentruje się na budowaniu partnerstw
pomiędzy wrażliwym społecznie biznesem, a organizacjami pozarządowymi, które czują potrzebę
profesjonalizacji swoich działań. W tym roku motywem przewodnim będzie mierzenia efektywności działań
społecznych. Podczas wydarzenia swoje stoisko udostępni dla Państwa Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Gdańsku. Konsultancji Punktu odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące możliwości
pozyskania wsparcia z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Czytaj więcej

Łącząc Europę – rozpoczęcie konkursów w sektorze transportu
2014.09.24
Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci opublikowała Zaproszenia do
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składania wniosków na dofinansowanie projektów z sektora transportu z instrumentu „Łącząc Europę”.
Dostępna pula środków wynosi 7,93 mld EUR. Czytaj więcej

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na Czwartkowe Spotkania Informacyjne
2014.09.24
Spotkanie w czwartek, 9 października, skierowane będzie do beneficjentów Poddziałań 1.1.1 i 1.1.2.
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Tematem
spotkania będą zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dla mikro, małych i średnich firm. Czytaj więcej

Turniej piłkarski „Pomorskie w Unii – Fundusze Europejskie blisko Ciebie. Do
Przerwy 0:1”
2014.09.24
Zapraszamy amatorskie drużyny piłki nożnej do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Do przerwy 0:1”, która
obędzie się 18 października 2014 roku w Gdańsku. Impreza to najpopularniejszy na Pomorzu turniej tzw.
dzikich drużyn. Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Środa z Funduszami dla… osób
zakładających działalność gospodarczą”
2014.09.24
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu "Środa z Funduszami dla..."
zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności
gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Czytaj
więcej

100% dofinansowania do mikroinstalacji OZE
2014.09.24
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Zachodniego Pomorza, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski
skorzystają z dofinansowania na wybudowanie prywatnej mikroelektrowni, pompy ciepła czy małej
biogazowni, jakie oferuje im program PROSUMENT. Czytaj więcej
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Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu w październiku
2014.09.24
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza mieszkańców Pomorza do
skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii
Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Czytaj więcej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Krajowa Instytucja Wspomagająca zaprasza na spotkanie
2014.09.24
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza na VI spotkanie otwarte dla
Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem
ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych
projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 20 października br. w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE). Czytaj więcej
Uwaga! Jeżeli po otrzymaniu newslettera mają Państwo problem z otwarciem zdjęć prosimy
wybrać kursorem myszy zamknięte zdjęcie, nacisnąć prawy klawisz i w zależności od potrzeb
zaznaczyć jedną ze wskazanych opcji.
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Jeśli nie chcesz otrzymyw ać kolejnych publikacji new slettera z Urzędu Marszałkow skiego Wojew ództw a Pomorskiego - kliknij tutaj.
Newsletter współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramac h RPO, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.
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