Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza
otwarty nabór Partnerów 9. Forum Rozwoju Mazowsza
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po raz dziewiąty organizuje
Forum Rozwoju Mazowsza. Wydarzenie, którego główną ideą jest promocja innowacyjnych
rozwiązań realizowanych w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem projektów
finansowanych z funduszy europejskich) odbędzie się 17 i 18 października 2018 roku
na terenie Centrum Konferencyjnego Legii Warszawa i będzie skupiało się wokół trzech haseł
przewodnich: „REGION PRZYSZŁOŚCI”, „EKO REGION” oraz „CZŁOWIEK i MEDYCYNA”.
Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do jego współorganizacji: samorządy, ośrodki
naukowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców działających na terenie Mazowsza.
KILKA SŁÓW O WYDARZENIU
Forum Rozwoju Mazowsza to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących rozwój
regionu. Prowadzone podczas niego debaty, prezentacje dobrych praktyk, czy demonstracje
innowacyjnych technologicznie prototypów co roku przyciągają zarówno Partnerów,
jak i odwiedzających. Ubiegłoroczna edycja pozwoliła ponad dwóm tysiącom osób uczestniczyć
w wydarzeniu (bezpośrednio oraz podczas transmisji w Internecie), podczas którego
doświadczeniami podzieliło się 80 ekspertów reprezentujących administrację publiczną,
przedsiębiorców, sektor naukowy i pozarządowy. Uczestnicy mogli dodatkowo skorzystać
z konsultacji związanych z możliwościami uzyskania dofinasowania ze środków unijnych.
Honorowy patronat nad wydarzeniem w 2017 roku objęli: Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Więcej informacji oraz
zapisy debat i prezentacji z 8. Forum Rozwoju Mazowsza można znaleźć na stronie
www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na kanale: MJWPUTUBE na YouTube.
Podczas najbliższej edycji Forum Rozwoju Mazowsza chcemy skupić się
na zagadnieniach nawiązujących do haseł: „REGION PRZYSZŁOŚCI”, „EKO REGION” oraz
„CZŁOWIEK i MEDYCYNA”. Chcielibyśmy zastanowić się m.in. nad potencjalnymi
możliwościami pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich dla projektów
realizowanych na Mazowszu w kolejnych okresach finansowania oraz zaprezentować
innowacyjne, czy proekologiczne inicjatywy realizowane obecnie w regionie.
Jako organizatorowi zależy nam, aby poruszona podczas Forum tematyka dotykała zagadnień
najbardziej istotnych dla firm i instytucji działających na Mazowszu. Zachęcamy zatem
podmioty aspirujące do Partnerstwa do przedstawiania także własnych propozycji tematów
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debat. Rozważymy wszystkie nadesłane sugestie. Aktywności prowadzone podczas 9 Forum
Rozwoju Mazowsza z udziałem Partnerów, zaproszonych ekspertów i gości oraz publiczności
skupionej wokół dwóch scen, będą transmitowane w czasie rzeczywistym w Internecie.
W tym roku do uczestnictwa w debatach zaprosimy także gości z innych regionów
– marszałków z 16 województw (w tym samym czasie, w Warszawie odbywał się będzie
Konwent Marszałków Województw RP, którego uczestnicy pojawią się na 9. Forum Rozwoju
Mazowsza).
JAK ZOSTAĆ PARTNEREM?
Szczegółowe zasady naboru Partnerów określa Regulamin w sprawie procedury wyboru
Partnerów 9. Forum Rozwoju Mazowsza.
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa prosimy o przesłanie zgłoszeń,
tj. wypełnionych załączników do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1: - Formularz zgłoszenia na Partnera 9. Forum Rozwoju Mazowsza oraz
2. Załącznik nr 1a - Zakres deklarowanego wkładu/ aktywności podmiotu aspirującego
na Partnera 9. Forum Rozwoju Mazowsza,
na adres: forum@mazowia.eu w terminie: do 30 maja 2018 r. do godziny 12.00. W temacie
zgłoszenia prosimy wpisać: Współpraca 9. Forum Rozwoju Mazowsza
TYPY PARTNERSTWA
Zaplanowaliśmy 2 poziomy partnerstwa (Gold lub Silver) uzależnione od stopnia
zaangażowania Partnera w organizację wydarzenia. Przebieg procesu rekrutacji określa
szczegółowo Regulamin, a zestawienie podstawowych aktywności upoważniających
do aplikowania do danego poziomu prezentuje tabela zawarta w Załączniku nr 1
do Regulaminu.
Wielkość przestrzeni ekspozycyjnej przyznanej Partnerowi, uzależniona będzie od poziomu
zadeklarowanego przez niego zaangażowania merytorycznego i organizacyjnego. Potencjalny
partner może także zgłosić chęć współorganizowania przestrzeni wystawienniczej wspólnie
z innymi podmiotami (w takim przypadku już na etapie przesyłania Zgłoszenia powinien
wskazać propozycje tych podmiotów wraz z opisem ich zaangażowania). Zainteresowanych
zapraszamy do zapoznania się z właściwymi dokumentami.
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM?
Partner 9. Forum Rozwoju Mazowsza otrzymuje możliwość:
1. Pozycjonowania merytorycznego – Partner występuje jako współorganizator jednego
z ważniejszych wydarzeń na Mazowszu.
2. Pozycjonowania własnej marki – Partner zostaje włączony w spójne działania
komunikacyjne skierowane do różnych grup odbiorców: przedstawicieli administracji,
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

biznesu, sektora naukowego i pozarządowego (mailingi, promocja w mediach
społecznościowych oraz na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu, itp.).
Nieodpłatnej ekspozycji w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni wystawienniczej (Strefie
Partnera) podczas wydarzenia.
Organizacji dodatkowych aktywności – przybliżających własną działalność, osiągniecia
lub projekty, skierowanych do uczestników i odwiedzających.
Możliwość dystrybucji własnych materiałów informacyjnych i promocyjnych wśród
uczestników, mediów i odwiedzających.
Umieszczenie informacji o Partnerze i/lub jego logo na materiałach informacyjnych
związanych z wydarzeniem (np. mailingach, zaproszeniach, materiałach prasowych,
materiałach konferencyjnych).
Umieszczenie logo Partnera w przestrzeni wystawienniczej, w tym: na głównych ekranach,
ściankach, programie, przy udostępnionej Partnerowi przestrzeni wystawienniczej (Strefie
Partnera)
Dostęp do Strefy Cateringowej podczas wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ideę współtworzenia 9. Forum Rozwoju Mazowsza
i nadsyłania zgłoszeń!
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