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News tygodnia
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie przygotowane dla osób
zainteresowanych podjęciem i rozwojem działalności gospodarczej. Czytaj więcej
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Inteligentny Transport i Rozwój Turystyki – nowe spojrzenie na Południowy
Bałtyk
2014.11.05
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu South Baltic publikuje nowe kompendium dla inteligentnych
rozwiązań w dziedzinie transportu i turystyki. Zachęcamy do zapoznania się jego treścią. Czytaj więcej

Poszukujecie Państwo finansowania w obszarze programu Południowy Bałtyk
2014-20? Podzielcie się z nami pomysłem na projekt
2014.11.05
Program Południowy Bałtyk uruchamia internetowe narzędzie do zbierania pomysłów na projekty do rundy
finansowania na lata 2014-2020. Czytaj więcej

Komisja Europejska przyjęła budżet na współpracę z Białorusią i Rosją w
Programie Region Morza Bałtyckiego
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2014.11.05
Komisja Europejska podejmuje ważne decyzje w sprawie uwzględnienia partnerów z Białorusi i Rosji w
projektach Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Są pierwsze alokacje. Czytaj więcej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Założenia Funduszy Europejskich dla
przedsiębiorców w województwie pomorskim na lata 2014-2020”
2014.11.05
Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w
przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Czytaj więcej

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego
2014.11.05
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na zadania z
zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego. Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada
2014 r. 17 listopada 2014 roku odbędzie się w siedzibie Funduszu spotkanie dotyczące konkursu. Czytaj więcej

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych
2014.11.05
Komisja Europejska uruchomiła najnowszą wersję swojej strony dedykowanej społeczności związanej z
obszarem uczenia się dorosłych – Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
(EPALE). Celem witryny jest podnoszenie jakości i doskonalenie oferty uczenia się dorosłych w Europie,
budowanie solidnego, ogólnoeuropejskiego sektora uczenia się dorosłych oraz umożliwienie dotarcia do
wszystkich zainteresowanych tematem podmiotów. Czytaj więcej

Program "Pierwszy biznes" startuje w całej Polsce
2014.11.05
Od 17 listopada studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce będą mogli otrzymać nawet 74 tys. zł
niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał
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umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków i doradztwem. Czytaj więcej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja "Kształtując Przyszłość"
2014.11.05
Zapraszamy Państwa na konferencję „Kształtując Przyszłość” poświęconą podsumowaniu efektów wdrażania
funduszy europejskich w województwie pomorskim w latach 2007-2013. Czytaj więcej

Informacja dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie projektów
systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1
2014.11.05
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013 w terminie od dnia 31 października 2014 roku do dnia 01 grudnia 2014 roku w ramach Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Czytaj więcej

Kongres Edukacji Pozaformalnej
2014.11.05
25-26 listopada 2014 roku w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie odbędzie się Kongres Edukacji
Pozaformalnej. Podczas tego wydarzenia spotkają się przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z
działalnością edukacyjno-rozwojową, w tym przede wszystkim organizacji społecznych, biznesu i strony
rządowej. Czytaj więcej
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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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