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News tygodnia
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Kształtując Przyszłość”
poświęconej podsumowaniu efektów wdrażania funduszy europejskich w
województwie pomorskim w latach 2007-2013. W trakcie wydarzenia
przedstawione zostaną wnioski z dotychczasowych doświadczeń przy
realizacji projektów w naszym województwie, plany na lata 2014-2020 oraz
zaprezentowany zostanie stan negocjacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Komisją
Europejską.
Gośćmi konferencji będą między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski, Prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezydent Sopotu Jacek
Karnowski, rektor Politechniki Gdańskiej Profesor Henryk Krawczyk oraz
przedstawiciele Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.
Konferencja odbędzie się 7 listopada 2014 r. w Centrum Wystawienniczo –
Kongresowym Amber Expo w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja i informacja: kliknij tu
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Departament Programów Regionalnych

Trwa proces powoływania Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2014.11.04
W ramach trwających intensywnych przygotowań do uruchomienia wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął
uchwałę w sprawie przystąpienia do powołania Komitetu Monitorującego dla tego programu.
Do 31 października 2014 r. zgłaszały swoich przedstawicieli instytucje uprawnione do delegowania członków
Komitetu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, która weszła w życie 13 września
2014 r.
Od 4 do 16 listopada 2014 r. odbywa się natomiast głosowanie na przedstawicieli organizacji
pozarządowych z województwa pomorskiego w Komitecie Monitorującym, w ramach wyborów
zorganizowanych przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego. W głosowaniu mogą brać udział
uprawnione organizacje, zgodnie z ordynacją wyborczą, która wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami
i informacjami dostępna jest na stronie http://www.rops.pomorskie.eu/pl/org. 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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