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News tygodnia
Konferencja: "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki"
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice
Gdańskiej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają
na konferencję pn. "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki",
która odbędzie się dnia 4 grudnia 2014r. na Politechnice Gdańskiej. Czytaj
więcej
Departament Programów Regionalnych

Nabór do Wykazu kandydatów na ekspertów
2014.11.19
Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu
kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020. Czytaj więcej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych
2014.11.19
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Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla… organizacji
pozarządowych”, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości ubiegania się przez organizacje
pozarządowe o Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowo
omówione zostaną także główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2014. Czytaj więcej

Weź karierę w swoje ręce i znajdź miejsce dla siebie w międzynarodowej
korporacji
2014.11.19
Agencja Rozwoju Pomorza SA zaprasza uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studentów i
młodych absolwentów na bezpłatne spotkanie pn. „Weź karierę w swoje ręce i znajdź miejsce dla siebie w
międzynarodowej korporacji”. Podczas spotkania przedstawiciele pomorskich firm reprezentujących branże
BPO/SSC oraz ICT opowiedzą m.in.: czym charakteryzuje się branże BPO/SSC i ICT oraz jakich
pracowników poszukują. Dodatkowo przedstawione zostaną możliwości udziału w projekcie szkoleniowym
„Pomorski Smart-up”, w ramach którego uczestnicy zdobędą kluczowe umiejętności i kompetencje
zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w firmach w priorytetowych branżach na Pomorzu. Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w Rumi: „Założenia Funduszy Europejskich dla
przedsiębiorców w województwie pomorskim na lata 2014-2020”
2014.11.19
Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w
przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Czytaj więcej

Szkolenie dla beneficjentów „Prawo zamówień publicznych w projektach
współfinansowanych ze środków UE”
2014.11.19
Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawa zamówień publicznych w projektach
finansowanych z UE. Czytaj więcej

Trwa nabów wniosków do Działania 9.2 Programu Infrastruktura i Środowisko
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2014.11.19
Od 17 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu efektywnej dystrybucji energii w
ramach Działania 9.2, Programu Infrastruktura i Środowisko. Czytaj więcej

Nabór wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko
2014.11.19
Od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej będą przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko.
Czytaj więcej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wzory formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis
2014.11.19
Od dnia 15 listopada br. obowiązują nowe wzory informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis. Czytaj więcej

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
2014.11.19
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji
pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czytaj więcej

Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie pomorskim w październiku
2014 r.
2014.11.19
Zapraszamy do zapoznania się z informacją sygnalną o rynku pracy w województwie pomorskim w
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październiku 2014 r. 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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