Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału
w otwartym naborze Partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza jest najważniejszym wydarzeniem poświęconym Funduszom Europejskim w regionie,
organizowanym co roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Tegoroczna edycja
odbędzie się w dniach 26-27 października 2022 roku (środa-czwartek) na Stadionie Legii w Warszawie.
Wydarzenie odbędzie się w formule stacjonarnej1.
12. Forum Rozwoju Mazowsza to:







dwudniowe, darmowe wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu,
inspirujące debaty z polskimi i zagranicznymi ekspertami organizowane na dwóch scenach,
3 strefy tematyczne: Strefa Rozwoju Mazowsza, Strefa Zdrowia oraz Strefa Młodych,
warsztaty i inne aktywności w obszarach wspieranych przez fundusze europejskie,
przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie administracji, biznesu, sektora naukowego i
pozarządowego,
wyjątkowa przestrzeń skierowana specjalnie do młodych mieszkańców Mazowsza (uczniów, studentów
i absolwentów).

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia odbędą się również:



inauguracja przyszłej perspektywy unijnej na Mazowszu (tbc),
rozstrzygnięcie konkursu „Lider Ochrony Zdrowia – edycja specjalna konkursu Lider Zmian”.

Kto może zostać Partnerem 12. Forum Rozwoju Mazowsza?
Jak co roku do współtworzenia wydarzenia zapraszamy przedstawicieli:





administracji (w tym zwłaszcza instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy europejskich),
biznesu,
sektora naukowego,
sektora pozarządowego.

Z uwagi na obchodzony właśnie Europejski Rok Młodzieży do zgłaszania propozycji aktywności zapraszamy
również:
 samorządy studenckie oraz organizacje studenckie,
 inne podmioty działające na rzecz edukacji i zwiększania roli osób młodych w życiu społecznym i rozwoju
regionu.
1

W przypadku braku możliwości organizacji wydarzenia w formule stacjonarnej z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. sytuacji
epidemicznej), Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły na inną, np. hybrydową.
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Szczegółowe informacje o możliwych aktywnościach w ramach 12. Forum Rozwoju Mazowsza:
Strefa Rozwoju
Mazowsza

Scena

Przestrzeń wystawienniczonetworkingowa

Założenia

Scena w ramach strefy Rozwoju Mazowsza
stanie się przestrzenią do dyskusji w zakresie:
przyszłości finansowania europejskiego,
ochrony zdrowia, Zielonego Ładu, rozwoju
biznesu, transportu, kultury i turystyki, czy też
cyfryzacji.

Przestrzeń wymiany wiedzy i
doświadczeń w zakresie
pozyskiwania finansowania
europejskiego, a także kierunków
rozwoju regionu.

Możliwy zakres
propozycji
Partnerów




Obecność w przestrzeni
wystawienniczej oraz aktywności
takie jak np.*:

propozycje ekspertów do debat
propozycje moderatorów debat





konsultacje
prezentacje, pokazy
warsztaty

*Organizator otwarty jest również na inne
propozycje aktywności, które mogą wspierać
realizację celu wydarzenia.

Strefa Młodych

Założenia

Możliwy zakres
propozycji
Partnerów

Scena

Strefa Młodych poświęcona będzie
dyskusjom i innym formatom skierowanym
do uczniów, studentów i absolwentów.
Rekomendowane przez Organizatora obszary
tematyczne to w szczególności: edukacja,
rynek pracy, zdrowie psychiczne,
partycypacja społeczna, przedsiębiorczość (w
tym startupy), kultura i sektor kreatywny.




propozycje debaty własnej Partnera, w
tym np. debat oksfordzkich
propozycje ekspertów

Przestrzeń wystawienniczonetworkingowa
Przestrzeń tej strefy będzie
wypełniona aktywnościami
rozwijającymi kompetencje
uniwersalne, przygotowującymi do
wejścia na rynek pracy, a także
sprzyjającymi zaangażowaniu w życie
społeczne. Aktywności mogą być
skierowane zarówno do osób
młodych, jak również osób/instytucji
z nimi pracujących (np. nauczycieli).

Obecność w przestrzeni oraz
aktywności takie jak np.*:
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propozycje innych formatów, np.
przemówienie w stylu keynote speech,
prezentacje, showcase






dyskusje grupowe (tzw.
roundtables)
konkursy
gry rozwojowe
pokazy, pogadanki

*Organizator otwarty jest również na inne
propozycje aktywności, które mogą wspierać
realizację celu wydarzenia.

Strefa Zdrowia

Przestrzeń wystawienniczo-networkingowa

Założenia

Strefa Zdrowia będzie miejscem aktywności w zakresie profilaktyki i leczenia chorób
cywilizacyjnych (m.in. kardiologicznych, otyłości, cukrzycy), rehabilitacji pocovidowej,
profilaktyki zdrowia psychicznego i innych obszarów wpływających na jakość życia.

Możliwy zakres
propozycji
Partnerów

Obecność w przestrzeni wystawienniczej oraz aktywności takie jak np.*:




konsultacje, punkty informacyjne
prezentacje, pokazy, pogadanki
warsztaty

*Organizator otwarty jest również na inne propozycje aktywności, które mogą wspierać realizację celu
wydarzenia.

Jak wziąć udział w naborze Partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza?
Masz ciekawy pomysł na aktywność w ramach tegorocznej edycji Forum Rozwoju Mazowsza? Zapoznaj się
z regulaminem wyboru Partnerów 12FRM oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy. Formularz należy wysłać drogą
elektroniczną na adres forum@mazowia.eu do 29 lipca 2022 r. (nabór wydłużony)

Załączniki do ogłoszenia:





Regulamin wyboru Partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza
Formularz zgłoszeniowy
Wzór Oświadczenia Partnera FRM
Wzór Porozumienia ws. współpracy w ramach FRM
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