Biuletyn Unijny 50 (205) 2014 UMWP

News tygodnia
Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję
Europejską
Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską
16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy
2014-2020. Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki
spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu
obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne,
zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Więcej informacji
znajdziecie Państwo na portalu internetowym funduszy europejskich. Czytaj więcej
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych
2014.12.17
Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA 2014-2020 udostępnił na stronie programu narzędzie
pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych. Czytaj więcej

Ostania dawka informacji z biuletynu dotycząego Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa (LT-PL-RU 2007-2013)
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2014.12.17
Opublikowano ostatni newsletter Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja
2007-2013. Czytaj więcej
Departament Programów Regionalnych

RegioStars 2015
2014.12.16
Ruszyła kolejna edycja konkursu promującego projekty dofinansowane z funduszy europejskich. Czytaj więcej

Nowy harmonogram konkursów
2014.12.12
Przyjęto orientacyjny harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Czytaj więcej
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Pomorski Smart – Up”
2014.12.18
Trwa nabór kandydatów na szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy w pomorskich firmach z branż
BPO/SSC, ICT oraz sektora produkcyjnego. 200 młodych osób zdobędzie niezbędne zawodowe kwalifikacje
i odbędzie praktyki w dużych firmach korporacyjnych z naszego regionu. Agencja Rozwoju Pomorza SA w
ramach inicjatywy Invest in Pomerania rozpoczęła nabór osób poniżej 30 roku życia do udziału w bezpłatnych
szkoleniach zaplanowanych w projekcie "Pomorski Smart Up". Rekrutacja ma charakter ciągły aż do
wyczerpania miejsc, a pierwsze szkolenia rozpoczną się już w styczniu 2015 r. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Środa z Funduszami dla… jednostek
samorządu terytorialnego”
2014.12.17
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Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla… jednostek samorządu
terytorialnego”, które zostanie poświęcone wsparciu jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy
Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w środę 7 stycznia
2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27), w sali im.
Lecha Bądkowskiego, w godz. 12:00 – 16:00. Czytaj więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015
2014.12.17
Zachęcamy beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy chcieliby „otworzyć drzwi swoich projektów w
ramach Dni Otwartych, do planowania wydarzeń, które w tych dniach mogłyby zachęcić mieszkańców
Pomorza do odwiedzenia i poznania realizowanych projektów. Czytaj więcej

Ruszyły zapisy do Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego
2014.12.17
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju świadomości europejskiej wśród młodych ludzi. Udział w projekcie
ma zachęcić ich do działań w projektach integrujących Europę i zwiększyć ich zainteresowanie tematami
dotyczącymi Unii Europejskiej. Ostateczny termin składania kandydatur to 2 stycznia 2015 r. Czytaj więcej

Konkurs MSZ: Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej
polityki zagranicznej - 2015
2014.12.17
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wsparcie wymiaru
samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”. Konkurs jest adresowany do
orgaznizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Termin składania wniosków upływa w
dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 15.00. Czytaj więcej

Zbliżają się ostateczne terminy składania wniosków do projektów Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego
2014.12.17
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Zbliża się ostateczny termin składania wniosków dla dwóch projektów Funduszu Stypendialnego i
Szkoleniowego: Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni. O dofinansowanie w ramach FSS
– Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające
Kartę Uczelni Erasmusa. Każda z nich może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji
partnerskich z Państw – Darczyńców. Czytaj więcej

Ruszyły zapisy do konkursu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej
Energii
2014.12.17
Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji w imieniu Komisji Europejskiej DG ds. Energii
zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii 2015, który będzie miał miejsce w
dniach od 15 do 19 czerwca 2015 r. W tym czasie wręczone zostaną prestiżowe Europejskie Nagrody
Zrównoważonej Energii. Z inicjatywy Komisji Europejskiej są one rokrocznie składane na ręce twórców
najlepszych energetycznych projektów w Europie. O wygraną mogą rywalizować projekty, które przyczyniają
się do realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego
włączeniu społecznemu. Konkurs otwarty jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i
prywatnego. Termin aplikacji mija z dniem 28 lutego 2015 r. Czytaj więcej

Konsultaje Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
2014.12.17
Rozpoczęły się konsultacje projektu aktualizacji Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata
2014-2020. Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do 9 stycznia 2015 r. Czytaj więcej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020
2014.12.17
Polska oficjalnie przekazała Komisji Europejskiej wszystkie programy na lata 2014-2020. Dwa z nich –
Polska Cyfrowa oraz Pomoc Techniczna – zostały już zaakceptowane. Czytaj więcej
PRO version

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

pdfcrowd.com

Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie pomorskim w listopadzie
2014 r.
2014.12.17
Zapraszamy do zapoznania się z informacją sygnalną o rynku pracy w województwie pomorskim w
listopadzie 2014 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa
oraz sygnalnej informacji MPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy. Czytaj więcej

Znajdź pracę na pracopolia.eu
2014.12.17
Platforma internetowa pracopolia.eu to innowacyjny serwis pośrednictwa pracy, którego pomysłodawcą jest
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie budowy mobilnego,
metropolitalnego rynku pracy. Portal ruszył 2 grudnia br. 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,
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ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.
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