Dni Otwarte Funduszy
Europejskich 2016
Polska i Mazowsze przez ostatnie lata zmieniały się na lepsze, m.in. dzięki środkom z Unii
Europejskiej. Programów, które pozwoliły samorządom i organizacjom pozarządowym
na ubieganie się o środki finansowe było i jest wiele. Zainteresowanych aplikowaniem
o środki w nowej perspektywie zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy UE, a beneficjentów lat 2007–2013 zachęcamy do podzielenia się dobrymi praktykami.
Samorząd Województwa Mazowieckiego
jest szczególnie dumny z inwestycji zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–
–2013 oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Dzięki nim możemy
korzystać z boisk sportowych, nowych targowisk,
placów i skwerów. Zrealizowaliśmy dużo inwestycji komunikacyjnych,
oświatowych czy kulturalnych. Powstało wiele kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Jak co roku, beneficjenci RPO WM 2007–
–2013 oraz PROW 2007–2013, którzy
zużytkowali z sukcesami unijne środki na
realizację projektów, mają teraz szansę na
szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości daje ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni
Otwarte Funduszy Europejskich”, na którą zapraszamy od 12 do 15 maja br. Organizują je Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce (w tym
także Samorządem Województwa
Mazowieckiego).

Tegoroczna edycja akcji szczególnie podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi
oraz innowacyjność nowych projektów, w sposób priorytetowy
wspieranych przez fundusze
europejskie. Warto pokazać
dobre praktyki, nowatorskie rozwiązania, ciekawe
pomysły – pochwalmy się
swoimi sukcesami.
Aby wziąć udział
w Dniach Otwartych
Funduszy Europejskich, wystarczy „otworzyć” podczas nich swój projekt dla odwiedzających przynajmniej na jeden dzień. W ten
sposób beneficjenci uzyskają możliwość
dodatkowej promocji swojego projektu jako uczestnicy ogólnopolskiej akcji
organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem, ze spójną identyfikacją wizualną. Swój udział
w przedsięwzięciu można
zgłosić, wypełniając elektroniczny formularz, który udostępniony został na stronie:
www.dniotwarte.eu .
Spotkajmy się na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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