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KONFERENCJE I SZKOLENIA 

  

Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu 
Gdańskiego wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym 

Programów Ramowych Unii Europejskiej w Gdańsku serdecznie 
zapraszają na szkolenie pn. 

„Aspekty finansowe i audyt w projektach finansowanych 
z programu HORYZONT 2020”. 

  
Spotkanie odbędzie się w 12 kwietnia 2019 r. w sali 411, budynku Rektoratu 
Uniwersytetu Gdańskiego w godzinach 9.00-14.30. 
Szkolenie adresowane jest do:  
•    osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont 2020, 
•    osób realizujących projekty w programie Horyzont 2020, 
•    zespołów finansowo-księgowych, 
•    pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem 
projektów w programie Horyzont 2020. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z Państwem biegły rewident z Zespołu 
Biegłych Rewidentów SALDO-KREDYT Sp. z o. o. dr Ernest Podgórski. 
Rejestracja na szkolenie, poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej, trwa do dnia 10 
kwietnia 2019 r., do godz. 12.00. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny! 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Program i rejestracja na szkolenie „Aspekty finansowe i audyt w projektach 
finansowanych z programu HORYZONT 2020” 
  
  
  
Spotkanie informacyjne w Gdańsku „Kwalifikowalność wydatków w ramach 
Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - 
13.03.2019 r. 
Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat zasad kwalifikowalności 
wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Rejestracja do 12.03.2019 r. 
Więcej informacji o spotkaniu  
  
Seminarium informacyjne Interreg Europa Środkowa – Warszawa, 19.03.2019 r. 
Spotkanie dotyczące 4. eksperymentalnego naboru projektów, odbędzie się w siedzibie 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

  

https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt,850
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt,850
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Spotkanie-informacyjne-w-Gdansku-Kwalifikowalnosc-wydatkow-w-ramach-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Pomorskiego-na-lata-2014-2020-2022


Podczas seminarium informacyjnego przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Interreg 
Europa Środkowa wyjaśni zasady naboru oraz planowane wsparcie ze strony WS, takie 
jak: kojarzenie partnerów, spotkania informacyjne czy konsultacje. 
Na seminarium zaproszeni zostaną także pracownicy krajowych punktów kontaktowych 
programów zarządzanych przez KE oraz członkowie krajowego Komitetu 
Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych.  
Rejestracja potrwa do 8 marca br. 
Więcej informacji o seminarium 
  
Podsumowanie spotkania "Przejście do następnego etapu realizacji RPO WP 
2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 
W piątek 8 lutego br. w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
AMBEREXPO odbyło się spotkanie beneficjentów i Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
Na początku spotkania Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego 
zaprezentował efekty realizacji RPO WP 2014-2020 oraz cele i zadania, które powinny 
zostać osiągnięte do końca 2022 roku. Ponadto podczas spotkania omawiano również 
zasady dokonywania zmian w projekcie i umowie oraz kluczowe warunki szybkiej 
wypłaty środków (weryfikacja wniosków o płatność). Beneficjenci otrzymali również 
odpowiedzi na pytanie jak bezbłędnie przeprowadzić zamówienie publiczne i uniknąć 
korekty oraz jak przygotować się do kontroli projektu. Uczestnikom spotkania 
przypomniane zostały zasady promocji czyli „widoczności" projektów. Na zakończenie 
przedstawiono ofertę Instrumentów Finansowych i harmonogram konkursów w 2019 r. 
Więcej informacji o podsumowaniu spotkania RPO WP 
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*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, KOWI, poszczególnych ministerstw, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, NCBiR oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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