Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza
otwarty nabór Partnerów 11. Forum Rozwoju Mazowsza (e-Forum)
KIEDY?

przełom października i listopada 2020 (1 dzień)

GDZIE?

Internet (transmisja on-line) - 2 studia nagraniowe

CO?

 debaty, prezentacje, dyskusje, czaty z udziałem ekspertów,
moderatorów i prowadzących (transmitowane w czasie
rzeczywistym)
 połączenia na żywo z beneficjentami i partnerami wydarzenia
– wzmocnienie interakcji oraz prezentacja doświadczeń przez
szersze grono osób i instytucji
 emisja materiałów prezentujących rezultaty wybranych
projektów dofinansowanych ze środków europejskich,
pokazujące rozwój Mazowsza (filmy w formie wywiadów
przygotowane przez MJWPU oraz filmy przekazywane
przez Partnerów)

CZYM JEST FORUM ROZWOJU MAZOWSZA?

Główną ideą wydarzenia jest promocja Mazowsza i inicjatyw realizowanych dzięki
współfinansowaniu funduszy europejskich. Przez dwa dni eksperci i uczestnicy reprezentujący
biznes, naukę, administrację, czy organizacje pozarządowe spotykają się podczas debat,
prezentacji dobrych praktyk, innowacji technologicznych oraz inspirujących rozwiązań
edukacyjnych, prospołecznych, czy zdrowotnych.
Ubiegłoroczne, 10. Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się pod honorowym patronatem
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dwie sceny oraz obszerna przestrzeń ekspozycyjna
stały się areną wymiany doświadczeń i wiedzy w kontekście 15 lat obecności Polski w Unii
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Europejskiej. Przed publicznością wystąpiło ponad 90 prelegentów, ekspertów i specjalistów.
W przestrzeni wystawienniczej ponad 50 Partnerów przygotowało szereg aktywności, które
przyciągnęły ponad 2 tys. odwiedzających.
11. edycja Forum Rozwoju Mazowsza, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbędzie
się w formie wydarzenia on-line. Niezmiennie jednak będzie przestrzenią do dyskusji w gronie
beneficjentów i ekspertów z wielu obszarów.

ZOSTAŃ PARTNEREM
TWÓRZ Z NAMI 11. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA, jeśli:

REPREZENTUJESZ:

JESTEŚ:







samorząd lub instytucję samorządową lub
uczelnię lub ośrodek naukowy lub
przedsiębiorcę lub konsorcjum lub startup lub
fundację lub stowarzyszenie ….
jesteś beneficjentem funduszy europejskich

 Twoja siedziba i/lub obszar działania mieści się na terenie
województwa mazowieckiego
 profil Twojej działalności wpisuje się w obszar/y wsparcia
z
RPO
Województwa
Mazowieckiego
2014-2020
(tj. wykorzystanie prac B+R w gospodarce, wzrost e-potencjału
Mazowsza,
rozwój
potencjału
innowacyjnego
i przedsiębiorczości, przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
gospodarka przyjazna środowisku, inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną i społeczną, zwiększanie dostępności usług
zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
rewitalizacja
obszarów
zmarginalizowanych,
rozwój
regionalnego systemu transportowego, rozwój rynku pracy,
wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
edukacja dla rozwoju regionu);

Chcesz zgłosić własnych ekspertów do debat? Masz ciekawy pomysł na prezentację swoich
osiągnieć w formule online? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i napisz nam o tym.
Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące współtworzenia tego wyjątkowego Wydarzenia.
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JAK ZOSTAĆ PARTNEREM – 3 PROSTE KROKI

DOKUMENT

KROK 1

KROK 2

Regulamin w sprawie
procedury wyboru
Partnerów 11. Forum
Rozwoju Mazowsza
(e-Forum)
Porozumienie
partnerskie w sprawie
aktywności podczas 11.
Forum Rozwoju
Mazowsza (e-Forum) wzór
Formularz Zgłoszenia
Partnera 11. Forum
Rozwoju Mazowsza
(e-Forum)

CO ZROBIĆ?

zwróć szczególną uwagę na
zapisy § 3 ust. 3
ZAPOZNAJ SIĘ
Regulaminu– określa on
jaki podmiot może zostać
Partnerem

WYPEŁNIJ
(jeśli spełniasz
warunki)

WYDRUKUJ,
PODPISZ
I PRZEŚLIJ
scan zgłoszenia

KROK 3

wypełnione formularze

Masz problem z wypełnieniem
formularza?

UWAGI

Wypełnij pozycje
formularza, które określą
Twoją aktywność podczas
11FRM (postępuj zgodnie
z uwagami opisanymi
przy poszczególnych
pozycjach)
wyślij na adres e-mail
podany w formularzu
do 31 sierpnia 2020 r.
(do godz. 23.59)

wraz ze scanem
wpisz w temacie
wyślij także
wiadomości:
formularze
11. Forum Rozwoju
w formie
Mazowsza – zgłoszenie
edytowalnej (!)
Zadzwoń (tel. 22 542 20 34) lub wyślij e-mail:
forum@mazowia.eu Chętnie pomożemy.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ideę współtworzenia
11. Forum Rozwoju Mazowsza i nadsyłania zgłoszeń!
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Pamiętaj, na przesłanie zgłoszenia masz czas tylko do końca sierpnia 2020 r.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

Dokument
Regulamin wyboru
Partnerów 11FRM
Formularz Zgłoszenie
Partnera
Projekt porozumienia
partnerskiego

Kto powinien zapoznać się/
wypełnić?
Każdy zainteresowany zgłoszeniem
Każdy zainteresowany zgłoszeniem.
Dokument zamieszczony w wersji
edytowalnej
Każdy zainteresowany zgłoszeniem
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Format
zamieszczonego
pliku
.pdf
.docx
.rtf
.pdf

