Nabór Partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza
Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze
konferencyjnym dotyczącym rozwoju regionu, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie
finansowania europejskiego. Forum poświęcone jest rozmowie o możliwościach finansowania działań
na Mazowszu, wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie. W ubiegłorocznej
edycji wydarzenia uczestniczyło ponad 2200 osób na miejscu oraz w ramach transmisji na
żywo. Na trzech scenach odbyło się prawie 30 debat, podczas których doświadczeniami
podzieliło się ponad 160 ekspertów reprezentujących administrację rządową,
samorządową, biznes, a także organizacje pozarządowe. Wydarzenie odbyło się pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju,
Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Podsumowanie wydarzenia dostępne jest na stronie
www.forumrozwojumazowsza.pl/7-forum-rozwoju-mazowsza-za-nami/.
Podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego w dniach 25-26 października debaty,
warsztaty
i inne formy aktywizujące uczestników skupione będą wokół trzech haseł: współpracy, rozwoju i
wdrażania. Będzie to kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie
poszczególnych etapów realizacji projektów, a także problemów i wyzwań, z jakimi na co dzień
mierzą się urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, czy też przedstawiciele organizacji pozarządowych i
instytucji rynku pracy. Uczestnicy poznają
od kuchni dobre praktyki w zakresie rozwoju miast, biznesu, jak również kapitału ludzkiego i
społecznego. Dowiedzą się, w jaki sposób współpracować z partnerami i wykonawcami usług,
zwiększać efektywność podejmowanych działań, a także o czym trzeba pamiętać, realizując projekt z
unijnym dofinansowaniem. Rozmowy toczyć się będą w studiach nagraniowych, przestrzeniach
wystawienniczych i networkingowych. Zapraszamy do zapoznania się z wstępnym programem
wydarzenia na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.

Od Partnerów 8. Forum Rozwoju Mazowsza oczekiwane jest zaangażowanie
w następujące działania:

Wsparcie w zakresie programowym i merytorycznym wydarzenia: zapewnienie ekspertów i
moderatorów debat,
Wsparcie działań promocyjnych wydarzenia, takich jak: kampania, działania PR i media
relations, pozyskanie patronatów medialnych zgodnych z tematyką wydarzenia,
Organizacja warsztatów, spotkań networkingowych lub innych aktywności angażujących
uczestników wydarzenia w ramach wybranej strefy tematycznej.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest również otwarta na propozycje Partnera
w zakresie sposobu realizacji działań merytorycznych, promocyjnych oraz innych form wsparcia,
które może udzielić Partner podczas przygotowań i organizacji ww. wydarzenia.

Deklarację przystąpienia do partnerstwa określającą proponowany Zakres wkładu partnera należy
przesyłać na adres: forum@mazowia.eu (temat: Współpraca 8. Forum) w nieprzekraczalnym terminie
do 8 września 2017 r. g. 12.00.
Uprzejmie informujemy, iż składanie deklaracji zostało przedłużone do dnia 15 września
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2017 r. do g. 12.00.

Forum współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
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