
Projekt finansowany przez Unię Europejsk
Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

zaprasza na spotkanie informacyjne

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014

 

Specjaliści w zakresie Funduszy Europejskich odpowiedzą na pytania

- czym jest projekt rewitalizacyjny i jak uniknąć błędów w proje

- jak wygląda dokumentacja konkursowa i 

- co będzie premiowane w konkursie

Na zakończenie planowane są konsultacje indywidualne. Do dyspozycji uczestników będą pracownicy 

wydziałów Zarządzania Strategicznego oraz Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępni

w Szczecinie, którzy odpowiedzą m.in. 

szans w społecznościach lokalnych.

Spotkania odbędą się: 

6 listopada 2017 roku o godzinie 

(IV p). 

16 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 w 

O dofinansowanie w konkursie 9.3 

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,

- przedsiębiorcy, 

- organizacje pozarządowe, 

- jednostki sektora finansów publicznych,

- kościoły i związki wyznaniowe, 

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

- instytucje kultury, 

ujęte w programie rewitalizacji zatwierdzony

Zachodniopomorskiego (wykaz programów rewitalizac

programow-rewitalizacji) 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

zgłoszeniowy na adres: nwolska@wzp.pl lub telefonicznie: (91)

nazwisko, instytucję oraz wybrany termin 

finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014

 

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

spotkanie informacyjne nt. konkursu Wspieranie rewitalizacji w sferze 

społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014

Specjaliści w zakresie Funduszy Europejskich odpowiedzą na pytania: 

i jak uniknąć błędów w projekcie? 

jak wygląda dokumentacja konkursowa i jakie są kryteria oceny wniosków? 

co będzie premiowane w konkursie? 

planowane są konsultacje indywidualne. Do dyspozycji uczestników będą pracownicy 

znego oraz Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępni będą także konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

m.in. na pytania związane z funduszami na edukację kadr i

społecznościach lokalnych. 

o godzinie 12.00 w galerii Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w

o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Centrum Dialogu Przełomy

w konkursie 9.3 mogą się ubiegać: 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,

finansów publicznych, 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS 

rewitalizacji zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

wykaz programów rewitalizacji na stronie http://rpo.wzp.pl/node/1738/wykaz

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 2 listopada 

@wzp.pl lub telefonicznie: (91) 44-19-195. W zgłoszeniu należy podać i

nazwisko, instytucję oraz wybrany termin spotkania.  

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Olgierd Geblewicz 

w sferze fizycznej, 

społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

planowane są konsultacje indywidualne. Do dyspozycji uczestników będą pracownicy 

znego oraz Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.  

także konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

na pytania związane z funduszami na edukację kadr i wyrównywaniem 

Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 

Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, 

Urząd Marszałkowski Województwa 

http://rpo.wzp.pl/node/1738/wykaz-

 br. poprzez formularz 

W zgłoszeniu należy podać imię, 


