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PROGRAM INTERREG EUROPA  

Spotkanie informacyjne "Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju" –  
29 marca 2019 r., Wrocław 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym "Inteligentne i zielone regiony górnicze UE 
motorem rozwoju. Możliwości realizacji projektów w zakresie branży surowcowej oraz rewitalizacji, 
w tym zagospodarowania turystycznego terenów pogórniczych." Podczas spotkania zostaną 
omówione m.in. możliwości wsparcia w ramach Programów Interreg, Programu Horyzont 2020 oraz 
innych programów i instrumentów UE, krajowych i regionalnych. Spotkanie organizowane jest w 
ramach projektu REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE, realizowanego w Programie 
Interreg Europa. (czytaj więcej) 

 

Forum współpracy "Europe, let's cooperate!" – 10 kwietnia 2019 r., Bruksela i warsztaty 
dla Beneficjentów w ramach Programu Interreg Europa – 11 kwietnia 2019 r., Bruksela 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa zaprasza na wydarzenia organizowane 
w ramach Programu w Brukseli: otwarte forum współpracy "Europe, let's cooperate!" 10 kwietnia 
oraz warsztaty dla Beneficjentów 9 i 11 kwietnia. (czytaj więcej) 

 

Informacje o obowiązkowych Planach działania w Programie Interreg Europa - seminarium 
oraz pomocne materiały 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa zaprasza do zapoznania się z materiałami 
dotyczącymi opracowywania Planów działania dostępnymi na oficjalnej stronie Programu. 
(czytaj więcej)  

 

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA  

4. nabór w programie Interreg Europa Środkowa 

4 marca 2019 roku został otwarty 4. nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa 
Środkowa. Nabór ma charakter eksperymentalny i ma na celu udostępnianie rozwiązań 
wypracowanych przez projekty realizowane w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, ich 
rozwijanie i adaptację do potrzeb regionów i społeczności lokalnych. (czytaj więcej) 

Wsparcie dla Wnioskodawców w 4. naborze Programu Interreg Europa Środkowa 

W związku z 4. naborem wniosków Programu Interreg Europa Środkowa  przewidziano szereg działań 
informacyjnych i sieciujących jako wsparcie dla Wnioskodawców, w tym warsztaty tematyczne 
w dn. 2-3 kwietnia w Wiedniu, InfoDay w dn. 7 maja br. w Brukseli, narzędzia i szkolenia online 
oraz konsultacje. (czytaj więcej) 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/spotkanie-informacyjne-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue-motorem-rozwoju-29-marca-2019/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/-fa8f823911/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/action-plans-w-programie-interreg-europa-seminarium-oraz-pomocne-materialy/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa-srodkowa/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/otwarto-4-nabor-w-programie-interreg-europa-srodkowa/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/wsparcie-dla-wnioskodawcow-w-4-naborze-programu-interreg-europa-srodkowa/
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PROGRAM INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO  

Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego "Let’s talk about achievements" 
– 9-10 kwietnia 2019 r., Lubeka 

W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Lubece (Niemcy) odbędzie się Konferencja Programu Interreg 
Region Morza Bałtyckiego "Let’s talk about achievements". (czytaj więcej) 

 

POZOSTAŁE PROGRAMY I INSTRUMENTY  

Spotkanie informacyjne "Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju" – 
29 marca 2019 r., Wrocław 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym "Inteligentne i zielone regiony górnicze UE 
motorem rozwoju. Możliwości realizacji projektów w zakresie branży surowcowej oraz rewitalizacji, 
w tym zagospodarowania turystycznego terenów pogórniczych." Podczas spotkania zostaną 
omówione m.in. możliwości wsparcia w ramach Programów Interreg, Programu Horyzont 2020 
oraz innych programów i instrumentów UE, krajowych i regionalnych. (czytaj więcej)  

 

B-solutions: II edycja naboru wniosków dot. likwidacji przygranicznych barier prawnych 
i administracyjnych  

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR), zarządzające w imieniu Komisji 
Europejskiej projektem „b-solutions”, zachęca do udziału w drugim naborze wniosków na projekty 
związane z pokonywaniem barier na granicach. (czytaj więcej) 

 

URBACT III – nabór na Sieci Planowania Działań   

Do 17 kwietnia trwa nabór do jednego z 3 rodzajów projektów w programie URBACT III, tzw. Sieci 
Planowania Działań. W dniu 14 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru. (czytaj więcej) 

 

Konkurs REGIOSTARS Awards 2019 

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Komisji Europejskiej REGIOSTARS 2019, promującego 
innowacyjne projekty dofinansowane z Unii Europejskiej prezentujące nowe podejścia do rozwoju 
regionalnego. (czytaj więcej) 

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-regionu-morza-baltyckiego-2014-2020/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/konferencja-programu-interreg-region-morza-baltyckiego-lets-talk-about-achievements-9-10-kwie/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rbwd/programy-ue-2014-2020/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/spotkanie-informacyjne-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue-motorem-rozwoju-29-marca-2019/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/b-solutions-likwidacja-przygranicznych-barier-prawnych-i-administracyjnych-ii-edycja-naboru-wnios/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/urbact-iii-nabor-na-sieci-planowania-dzialan/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/urbact-iii-nabor-na-sieci-planowania-dzialan/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-do-sieci-planowania-dzialan-w-ramach-programu-urbact/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/ruszyl-konkurs-regiostars-awards-2019/
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Jeśli chcą się  Państwo otrzymywać newsletter „Programy międzynarodowe na Dolnym Śląsku”, 
prosimy o wysłanie maila o treści „NEWSLETTER – SUBSKRYPCJA” na adres: ewt@dolnyslask.pl.  

 

 

 

 

 

Dział Programów i Projektów Międzynarodowych 
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej  
Departament Gospodarki 
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 
tel. 71 776 92 89, pok. 529 
e-mail: ewt@dolnyslask.pl 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wybrzeże J. Słowackiego 12–14, 50–411 Wrocław 
www.ewt.dolnyslask.pl 
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