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News tygodnia
Szerokopasmowe Pomorskie już gotowe - szybki internet dla mieszkańców woj. pomorskiego
Dzięki projektowi „Szerokopasmowe Pomorskie” ponad 100 tys. mieszkańców z 253 miejscowości uzyskuje
możliwość dostępu do szybkich i nowoczesnych usług internetowych. Czytaj więcej
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Program Południowy Bałtyk - Dobre praktyki i inspiracje projektowe
2014.10.09
Zachęcamy do zapoznania się z elektronicznymi broszurami podsumowującymi realizację projektów
w obszarach takich, jak: ochrona środowiska, rozwój turystyki, biznesu i transportu. W publikacjach zostały
zaprezentowane efekty prawie 7-letniej współpracy transgranicznej w ramach Programu Południowy Bałtyk
2007-2013, pomiędzy beneficjentami z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy. Czytaj więcej

INTERREG - Trwa rejestracja na regionalne spotkanie informacyjne
2014.10.09
Do dnia 13 października br. trwa rejestracja elektroniczna 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 dniu 20 października 2014 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27. Czytaj więcej
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Zapraszamy na warsztaty INTERREG - zarezerwuj datę!
2014.10.09
Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdyż już wkrótce zostanie otwarta rejestracja na bezpłatne warsztaty
dotyczące wypełniania wniosków projektowych w ramach programów transnarodowych Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, które odbędą się 19 listopada 2014 w Gdańsku. Warsztaty prowadzone będą
jednocześnie z następujących dziedzin: innowacyjność, transport, energetyka, środowisko i gospodarka
przestrzenna. Czytaj wiecej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja na temat bieżących konkursów ogłoszonych przez Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
2014.10.08
Na stronie Departamentu EFS została zamieszczona informacja nt. bieżących konkursów - stan na 30
września 2014 r. Czytaj więcej

10 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Perspektywy na
przyszłość
2014.10.08
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich,
zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro
(blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. 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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