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News tygodnia
"Szerokopasmowe Pomorskie" - konferencja zamykająca projekt
Serdecznie zapraszamy na konferencję z udziałem przedstawicieli władz rządowych kończącą projekt pt.
„Szerokopasmowe Pomorskie”, która odbędzie się w dniu 6 października 2014r. w siedzibie Gdańskiego
Centrum Wystawienniczo – Kongresowego AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk w godzinach
10.30 -13.30) Czytaj więcej
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Program Region Morza Bałtyckiego - Seminarium dla wiodących
pomysłodawców projektów
2014.10.02
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym dla wiodących pomysłodawców
projektów, które odbędzie się w dniach 3-4 grudnia br. w Rydze. Podczas seminarium zaprezentowane
zostaną cele i zasady nowego Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Czytaj więcej

Program Region Morza Bałtyckiego - Dołącz do Sieci SUBMARINER
2014.10.02
Szukasz platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, rozwój i realizację projektów w obszarze
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"błękitnego wzrostu"? Dołącz do Sieci SUBMARINER! Czytaj więcej

Konkurs - Zaprojektuj logo polskiej prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego
2014.10.02
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają do udziału w 2
etapowym konkursie na znak polskiej prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego. Aby wziąć udział w
konkursie wystarczy wysłać swoje portfolio. Zwycięzca otrzyma 10 000 zł. Czytaj więcej

Open Days 2014 - Otwarto dodatkową rejestrację
2014.10.02
Dla osób, które nie zdążyły zarejestrować swojego uczestnictwa on-line na Dni otwarte miast i regionów
Open Days 2014, które odbędą się w dniach 7-9 października w Brukseli, otwarto dodatkową możliwość
rejestracji "na miejscu" na wybrane warsztaty tematyczne. Czytaj więcej

Program Południowy Bałtyk - Cykl szkoleń informacyjnych
2014.10.02
Cykl szkoleń informacyjnych, dotyczących analizy korzyści, barier i narzędzi wspierających mobilność siły
roboczej w regionie Południowego Bałtyku realizowany jest w Fundacji Gospodarczej w Gdyni, w ramach
projektu "Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku". Czytaj
więcej

Program Region Morza Bałtyckiego - Zamówienie na system monitoringu
2014.10.02
Instytucja Zarządzająca, Investitionsbank Schleswig-Holstein, ogłosiła przetarg na wykonanie systemu
monitoringu elektronicznego Programu Region Morza Bałtyckiego. Oferty można przesyłać do 7 listopada
2014r. Czytaj więcej

INTERREG - Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania
2014.10.02
Zapraszamy Państwa na regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w
programach Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz Europa Środkowa 2014-2020, które odbędzie się w
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dniu 20 października 2014 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27. Rejestracja otwarta jest do dnia 13 października br. Czytaj
więcej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

10 mln zł na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i
naukowców
2014.09.30
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest
wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i
międzynarodową ochronę patentową. Czytaj więcej

100% dofinansowania do mikroinstalacji OZE
2014.09.30
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

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na Czwartkowe Spotkania Informacyjne
2014.09.30
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”
2014.09.30
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.
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dzikich drużyn. Czytaj więcej

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu w październiku
2014.09.30
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

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla osób
zamierzających założyć działalność gospodarczą”
2014.09.30
W związku z dużym zainteresowaniem Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem
działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 20142020. Czytaj więcej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zwiększenie alokacji w ramach konkursu zamkniętego nr 02/POKL/7.2.1/2014
2014.10.01
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż na mocy Uchwały nr 1000/390/14 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2014 roku została zwiększona alokacja do wysokości
8 386 239,38PLN w ramach konkursu nr 02/POKL/7.2.1/2014. 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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