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Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych 
Kategoria -  Fundusze Europejskie 

Data publikacji -7 stycznia 2020 godz. 14:36  

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie
lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej,
zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które
odbędą się: 14 stycznia 2020 r. w Słubicach, 15 stycznia 2020 r. w
Babimoście, 22 stycznia 2020 r. we Wschowie i 23 stycznia 2020 r. w
Międzyrzeczu.

O spotkaniach
Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji
pożytku publicznego. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące
możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe zarówno
z funduszy europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania
wsparcia, wskazane zostaną dokumenty i dedykowane strony internetowe Ponadto
spotkania z przedstawicielami podmiotów III sektora dotyczyć będą wdrożenia
Generatora eNGO, wykorzystywanego do pisania wniosków w ramach otwartych
konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

Spotkania odbędą się:
-       14 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Fundacja na rzecz
Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1 (I piętro budynku biblioteki Collegium
Polonicum, biuro Fundacji, pokój 209), 69-100 Słubice;

-       15 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 15:30 w Urzędzie Miejskim w
Babimoście, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost;
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-       22 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwo Powiatowe we
Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;

-       23 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym
w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2 (sala konferencyjna, parter), 66-300
Międzyrzecz.

Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniach prosimy o wypełnienie
formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej. 

W kwestii spotkania w Słubicach na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia 2020 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem
telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie
formularza dostępnego na stronie:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-
formularz?termId=345036

(dot. spotkania w Słubicach)

W kwestii spotkania w Babimoście na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2020 r. W
przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów:
68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie
formularza dostępnego na stronie:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-
formularz?termId=345071

(dot. spotkania w Babimoście).

W kwestii spotkania we Wschowie na zgłoszenia czekamy do 21 stycznia 2020 r. W
przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów:
68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie
formularza dostępnego na stronie:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-
formularz?termId=345209

(dot. spotkania we Wschowie).
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W kwestii spotkania w Międzyrzeczu na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2020 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem
telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie
formularza dostępnego na stronie:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-
formularz?termId=345108

(dot. spotkania w Międzyrzeczu)

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!
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