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News tygodnia
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Środa z Funduszami dla… instytucji naukowych”
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu "Środa z Funduszami"
zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu instytucji naukowych z Funduszy Europejskich w
perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Czytaj więcej
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Program dla Europy środkowej – po spotkaniu informacyjnym
2014.10.23
W spotkaniu informacyjnym na temat programów Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego i INTERREG
EUROPA, które odbyło się 8 października 2014 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wzięło udział
około 200 przedstawicieli instytucji samorządowych, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych,
instytucji otoczenia biznesu i sektora prywatnego. Czytaj więcej

Warsztaty EWT w zakresie wypisywania aplikacji projektowych dla programów
transnarodowych
2014.10.23
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Warsztatów w zakresie wypisywania aplikacji projektowych
dla programów transnarodowych, które odbędą się dnia 19 listopada 2014r. w budynku Gdańskiego Parku
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Naukowo-Technologicznego. Już wkrótce zostanie otworzona elektroniczna rejestracja gości. Ilość miejsc
ograniczona. Czytaj więcej

Podsumowanie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy
Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020
2014.10.23
Dobiegły końca realizowane w okresie od 4 czerwca do 15 września 2014r. konsultacje społeczne projektu
Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020. Wyniki konsultacji pozwoliły określić
docelową wizję rozwoju obszaru Południowego Bałtyku i dokonać wyborów o charakterze strategicznym dla
współpracy w perspektywie finansowej 2014-2020. Czytaj więcej

Konferencja pt. „Jak zaangażować prywatnych właścicieli budynków
mieszkalnych w miejski proces rewitalizacji?”
2014.10.23
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji podsumowującej realizację projektu EPOurban „Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej”.
Konferencja zorganizowana jest przez Miasto Lipsk (Lidera projektu) oraz 11 dzielnicę Pragi (Czeskiego
Partnera). Konferencja odbędzie się 5 listopada 2014 r. w Pradze. Czytaj więcej

Wyczerpują się miejsca na Forum Współpracy Międzyregionalnej w Bolonii!
2014.10.23
Szanowni Państwo. Przypominamy o rejestracji na Forum Współpracy Międzyregionalnej w Bolonii, które
odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2014r. Forum organizowane we Włoszech oraz towarzysząca wydarzeniu
inauguracja nowej edycji programu międzyregionalnego na lata 2014-2020 - INTERREG EUROPA cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Informujemy, że ilość wolnych miejsc na event jest bardzo ograniczona. Czytaj
więcej

Wspólny Komitet Programujący zatwierdził projekt programu SOUTHBALTIC
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

2014.10.23
W dniach 14-15 października 2014r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło się ósme
spotkanie Wspólnego Komitetu Programującego. Jednym z najważniejszych punktów było zatwierdzenie
projektu programu SOUTH BALTIC na lata 2014-2020. Czytaj więcej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kontrola projektów – jak uniknąć
nieprawidłowości w projektach współfinansowanych ze środków UE”
2014.10.22
Zapraszamy na spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z kontrolą projektów współfinansowanych
ze środków UE. Czytaj więcej

Konkurs na najbardziej przedsiębiorczy region lub miasto w Europie
2014.10.22
21 października 2014r. Komitet Regionów zainicjował konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości”
(EER) 2016. Każdy region lub miasto UE, w którym są realizowane wybitne, wychodzące w przyszłość
strategie przedsiębiorczości, może zgłosić swój udział w konkursie do dnia 16 marca 2015 r. Najbardziej
udane, przyszłościowe i obiecujące strategie zostaną nagrodzone, a ich realizacja będzie monitorowana
przez dwa kolejne lata. Czytaj więcej

Weź udział w konkursie Europass
2014.10.22
Europejskie Centra Europass organizują konkurs na najciekawszy film (do 180 sekund) przedstawiający
korzyści wynikające z posługiwania się Europass. Zarówno rodzaj, jak i format filmu jest dowolny - może to
być dokument, scenka teatralna, czy komedia przedstawione za pomocą ilustracji, animacji, nagrania na
żywo lub jakiejkolwiek innej formy. Czytaj więcej

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska
2014.10.22
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Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany jest do
wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali
lokalnej. Termin naboru wniosków: 7.11.2014r. - 31.01.2015 r. Czytaj więcej

Bezpłatna konferencja "Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu"
2014.10.22
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

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
2014.10.22
Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji
pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (KM RPO WP 2014-2020). Czytaj więcej

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w seminariach
konsultacyjnych pt.„Gwarancje dla Młodzieży na pomorskim rynku pracy”
2014.10.22
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku organizuje cztery seminaria konsultacyjne: w Chojnicach, w Gdańsku, w
Słupsku i w Sztumie. Czytaj więcej

Innowacje społeczne w województwie pomorskim
2014.10.22
Zapraszamy do lektury publikacji, będącej zbiorem opisów produktów finalnych wszystkich projektów
innowacyjncyh zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim
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w latach 2007-2013. 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.

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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