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Wpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

13 kwietnia 2018 roku zapraszamy na Seminarium „ZATOKA B+R. Fundusze Europejskie. Dla
nauki. Dla biznesu”.  Masz dobry pomysł, ale potrzebujesz inspiracji do działania?
Przekonaj się, że można rozkręcić biznes z nauką!
Dowiedz się jak zdobyć pierwszy milion. Przekonaj się jak działa Anioł Biznesu - innowacyjny
przedsiębiorca z wyobraźnią.
Uchwyć województwo łódzkie z innej perspektywy, poznaj tych, którzy odnieśli sukces.
Podejmij wyzwanie, wejdź do gry o pieniądze.

  

Zmieniaj siebie i swoją firmę z Funduszami Europejskimi

  

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2471-seminarium-b-r

  

https://www.facebook.com/events/230046274399661/?ref=3&action_history=null

  

Konkurs Fotograficzny

  

Po raz trzeci zapraszamy do udziału w konkursie "Mam oko na projekt", skierowanym do
każdego, kto lubi robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

  

Aby wziąć w nim udział, wystarczy sfotografować lub zarejestrować kamerą pozytywne zmiany
wokół siebie, które nastąpiły w ostatnich latach za sprawą Funduszy Europejskich.

  

Czekamy na zdjęcia oraz filmiki - nie dłuższe niż 3 minuty - od mieszkańców województwa
łódzkiego prezentujące dofinansowane projekty, z/realizowane na terenie jednego z trzech
powiatów regionu (linki prowadzą do strony "Mapa Dotacji", na której znajdziesz listę projektów
z poszczególnych powiatów):
1. powiatu skierniewickiego (w tym m. Skierniewice)
2. powiatu łaskiego
3. powiatu poddębickiego.
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Zauważyłeś odnowiony budynek znajdujący się w cetrum miejscowości, w której mieszkasz lub
odwiedzasz? Jeździsz do pracy nową drogą? Znasz firmę, która zakupiła nowoczesny sprzęt
lub zaprezentowała swój produkt na międzynarodowych targach? A może zdobyłeś certyfikat
zawodowy, który ułatwił Ci awans lub zdobycie wymarzonej pracy? Jeśli zdarzyło się to dzięki
pieniądzom unijnym, pokaż to nam na swojej pracy!

  

Zwycięzców – wybranych przez kapitułę konkursową, a także społeczność na Facebooku –
nagrodzimy kamerami 360 stopni lub smartfonami, które wręczymy podczas eventów w ramach
Dni Otwartych Funduszy Europejskich między 11 a 13 maja br.

  

Nie zwlekaj! Na zgłoszenia czekamy tylko do 20 kwietnia br.

  

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Śledź nas także na
Facebooku i dołącz do wydarzenia, aby na bieżąco być informowanym o przebiegu Konkursu.

  

Wszelkie pytania możesz przesyłać na adres promocja.rpo@lodzkie.pl.

  

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2433-mam-oko-na-projekt-2018

  

https://www.facebook.com/events/2150040741678176/?ref=3&action_history=null
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