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News tygodnia
Komunikat na temat konkursów w 2014 r. w ramach RPO WP 2014-2020
Mając na uwadze postanowienia art. 102 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów
operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 29.08.2014 r.,
poz. 1146), która weszła w życie 13 września 2014 roku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż – ze względu na niezakończony
proces negocjacji z Komisją Europejską zapisów Programu – nie przewiduje się w 2014 roku
przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czytaj więcej
Departament Programów Regionalnych

Nowe Uszczegółowienie RPO WP
2014.10.17
Od 16 października 2014 roku obowiązuje nowa wersja Uszczegółowienia Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 . Czytaj więcej

Termomodernizacja obiektów przy ul. Hoże w Gdańsku kolejnymi projektami
finansowanymi przy udziale środków Inicjatywy JESSICA
2014.10.10
Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Hoża 1a, ul. Hoża 1b i ul. Hoża 1c w Gdańsku są kolejnymi odbiorcami pomocy
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w ramach Inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w miastach na prawach powiatu. Środki preferencyjnej
pożyczki JESSICA pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji zarządzanych przez nie
nieruchomości. Czytaj więcej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Turniej piłkarski „Pomorskie w Unii – Fundusze Europejskie blisko Ciebie. Do
Przerwy 0:1”
2014.10.15
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

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu w październiku
2014.10.15
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w miesiącu październiku planuje zorganizować
dla mieszkańców Pomorza bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii
Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Założenia Funduszy Europejskich w
województwie pomorskim na lata 2014-2020”
2014.10.15
Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w
przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne we Władysławowie: „Założenia Funduszy Europejskich
dla przedsiębiorców w województwie pomorskim na lata 2014-2020”
2014.10.15
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Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi
w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Czytaj więcej

Kongres Smart Metropolia
2014.10.15
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Smart Metropolia "Metropolia
Solidarności", który odbędzie się w Gdańsku w dniach 23-24 października 2014 roku. Tegoroczna edycja
kongresu dedykowana jest społeczeństwu metropolii. Czytaj więcej

Forum Dialogu - Inspirujący CSR
2014.10.15
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Dialogu 23 października br., którego tematem
przewodnim będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Forum organizowane jest w ramach X Targów
Technicon Innowacje. Czytaj więcej

Bezpłatna konferencja "Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu"
2014.10.15
Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji z cyklu "Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu" z udziałem
ekspertów, poświęconej obszarom zasobów ludzkich oraz roli HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Czytaj
więcej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja naukowa "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania
efektów”
2014.10.15
24 października 2014 r. w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się ogólnopolska
konferencja naukowa pt. „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów” poświęcona
praktycznym aspektom innowacji społecznych (projektowanie, realizacja, upowszechnianie). Czytaj więcej
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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.

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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