Współpraca, rozwój, wdrażanie – 8. Forum Rozwoju
Mazowsza już 25-26 października w Warszawie
Ósmej już edycji Forum Rozwoju Mazowsza przyświecać będą trzy hasła – współpraca, rozwój i
wdrażanie, bez czego trudno mówić o wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki. Będzie to
kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów
samorządowych, biznesowych, a także rozwijających kapitał ludzki i społeczny Mazowsza. Forum to
nie tylko trendy i kierunki rozwoju, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych
rozwiązań możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.
Podczas pierwszego dnia zastanowimy się, w jaki sposób integrować usługi na poziomie miast i
całych regionów z korzyścią dla mieszkańców, ale też samorządów i biznesu. Zgłębimy tajniki
współpracy z wykonawcami i partnerami projektowymi. Podzielimy się doświadczeniami w zakresie
zwiększania innowacyjności biznesu oraz współpracy firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw z korporacjami. Forum to także koncentracja na rozwoju rynku zatrudnienia i
animowaniu lokalnych społeczności, bez czego trudno wyobrazić sobie miasto przyjazne dla
mieszkańców. Będzie to też czas na przegląd aktualnych i planowanych konkursów o unijne
dofinansowanie.
Drugiego dnia samorządy pokażą, jak tworzyć warunki sprzyjające powstawaniu nowych miejsc
pracy. Wskażemy rozwiązania sprzyjające zwiększaniu jakości życia mieszkańców w efekcie
współpracy różnych podmiotów. Nie zabraknie także głosów eksperckich w obszarze finansowania
projektów biznesowych i tworzenia ekosystemu wsparcia innowacyjności.
Partnerzy wydarzenia i przestrzeń wystawiennicza
Oprócz debat i prezentacji na uczestników wydarzenia czeka cała przestrzeń wystawiennicza
współtworzona przez ponad 50 podmiotów reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, instytucje
otoczenia biznesu, a także sektor naukowy i pozarządowy. Będzie to miejsce zarówno bardzo
praktycznych warsztatów, jak i indywidualnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania
kontaktów na przyszłość.
Spotkajmy się podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczne jest jednak dokonanie rejestracji. Do dyspozycji
uczestników będzie również bezpłatny parking.

Organizator wydarzenia:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Patronaty honorowe:
Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Partnerzy wydarzenia:
Miasto Płock, Miasto Radom, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa, Warszawa Targówek, Centrum
Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, CEZAMAT,
techBrainers, Kampus+, Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy
Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Centrum Technologii Informacyjnych Nauk
Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
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Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Agencja Rozwoju
Mazowsza SA, Fundacja UNIMOS, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Leona
Koźmińskiego, Investment Service Center, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Innowacji i
Rzeczoznawstwa SIMP, EuroInversia, Fundacja Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Pracownia Gier
Szkoleniowych, Sharpeo, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”, Kancelaria Liderio, Instytut Biologii Doświadczalnej Nenckiego PAN,
Linetech, Ergo Design, Rebelia Media, Stowarzyszenie 4 Krajobrazy, Barter Klub.

Forum jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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