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News tygodnia
Wstępna wersja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie
konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP na lata 2014-2020
W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie
wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WP, Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 25 listopada 2014
roku przyjął wstępną wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie
konkursowym na 2015 rok. Czytaj więcej
Departament Programów Regionalnych

Konsultacje społeczne aktualizowanych projektów planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy (aPGW)
2014.12.01
Informujemy, że rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizowanych projektów planów
gospodarowania wodami, w tym projektów aPGW dla dwóch największych obszarów dorzeczy w Polsce –
Wisły i Odry. Czytaj wiecej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
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Nabór wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko
2014.12.03
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

Szkolenie „Fundusze Europejskie szansą dla przedsiębiorczych – podejmowanie
oraz rozwój działalności gospodarczej”
2014.12.03
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

Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Założenia Funduszy Europejskich w
województwie pomorskim na lata 2014-2020”
2014.12.03
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone
zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Czytaj więcej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla przedstawicieli OPS i PCPR
2014.12.04
W dniu 01.12.2014r. w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie dotyczące przedstawienia
doświadczeń z realizacji Projektów systemowych PO KL przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie w kontekście regionalnej interwencji EFS na rzecz integracji społecznej w latach
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2014-2020. Czytaj więcej

Baza Konkurencyjności
2014.12.04
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego
dnia zapytań ofertowych. Czytaj więcej

Warsztaty w Gdańsku dotyczące niskoemisyjnych miejsc pracy
2014.12.04
6 listopada 2014 r. w Gdańsku odbyło się seminarium w ramach międzynarodowego projektu badawczego
realizowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Samorządem Województwa Pomorskiego, pn. "Lokalny
rynek pracy w kontekście umiejętności niezbędnych dla niskoemisyjnych miejsc pracy". Czytaj więcej

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przesłany do Komisji Europejskiej
2014.12.04
PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego,
edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i
współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. Czytaj więcej

Konsultacje formalne Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych
ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
2014.12.04
Rozpoczęły się konsultacje projektu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków
Funduszu Pracy (FP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020. 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.

PRO version

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

pdfcrowd.com

