
Program konferencji 

 

„Jak pozyskiwać fundusze na inteligentny i zrównoważony rozwój 

w  perspektywie 2014-2020?” 

 

 

Data i miejsce konferencji: 28 październik 2015 r., początek o godz. 10.00,  

platforma Web City (wydarzenie organizowane online).  

 

Proponowana tematyka konferencji (program może ulec zmianie): 

 

I temat: Administracja pomocna biznesowi: rola Funduszy Europejskich  

(czas prezentacji - ok. 60 min.) 

  

Zagadnienia, które zostaną poruszone: 

- wskazanie najważniejszych obszarów wsparcia dla MŚP i JST 

- wskazanie potencjalnych obszarów i form współpracy sektora publicznego i prywat-

nego 

- poprawa stanowienia prawa i udział partnerów w konsultowaniu przepisów 

- podnoszenie jakości zamówień publicznych 

- zachęty do nawiązywania partnerstw publiczno - prywatnych 

- ułatwienia procesów budowlano - inwestycyjnych 

- wzmacnianie jakości usług administracyjnych skierowanych do biznesu, w tym in-

formatyzacja administracji 

- dofinansowanie przygotowania terenów inwestycyjnych przez samorządy 

- instytucje publiczne jako instytucje otoczenia biznesu 

  

Prelegentka: Agnieszka Pogorzelska, specjalistka ds. funduszy europejskich  

w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie. 

  

II temat: Fundusze Europejskie w programie dla Wielkopolski na lata 2014-

2020 (czas prezentacji - ok. 60 min.) 

 

Zagadnienia, które zostaną omówione: 

1. Inwestycje realizowane w ramach osi finansowanych z  Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 

- Oś Priorytetowa I – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

- Oś Priorytetowa II – Społeczeństwo informacyjne 

- Oś Priorytetowa III -  Energia 

- Oś Priorytetowa IV – Środowisko 

- Oś Priorytetowa V – Transport 

- Oś Priorytetowa IX – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

2. Inwestycje realizowane w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego: 

- Oś Priorytetowa VI  - Rynek pracy 

- Oś Priorytetowa VII – Włączenie społeczne 



- Oś Priorytetowa VIII - Edukacja 

Prezentację przedstawi Violetta Kowalska – Specjalista ds. Funduszy Europejskich 

w  Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu. 

 

Prezentacje będą uzupełnione przez materiały zamieszczone na wybranych stoiskach 

na Targach Dobrych Praktyk (z którymi związana jest konferencja), organizowa-

nych również na platformie Web City, równolegle do „POL-ECO-SYSTEM” 

(27-30.10.2015). Na stoiskach będzie można zapoznać się z zamieszczonymi tam 

materiałami, pobrać je, a także skontaktować się z ekspertem poprzez system plat-

formy Web City (więcej o możliwościach systemu – przewodnik jest zamieszczo-

ny w zakładce „Pomoc”).  

 

http://demo.webcity.com.pl/wydarzenie/targi-dobrych-praktyk

