
„Wypromuj swój projekt"

Wpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Główny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym
webinarium pn. „Wypromuj swój projekt – obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Celem
webinarium jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zasad promocji.  

  

Najbliższe webinarium odbędzie się:

  

10 maja 2022 roku w godz. 11:30 – 12:30 (rekrutacja do 4.05.2022 r.) – organizator: Główny
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi. 
W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” na
stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5350-webinarium-pn-wypromuj-swoj-projekt-ob
owiazki-informacyjno-promocyjne-beneficjentow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewo
dztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020  . Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza
języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu
zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować
będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego
zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na
temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

  

Dla kogo

  

Do skorzystania z webinarium zapraszamy beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wszystkich
zainteresowanych przedmiotową tematyką.

  

Program spotkania

  

Wprowadzenie do webinarium. 
Omówienie obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjenta realizującego projekt
współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, dotyczących:
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• zasad promocji i oznakowania projektów umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. i od 1
stycznia 2018 r. oraz po 1 stycznia 2021 r. w szczególności:
- działań informacyjno-promocyjnych oraz ich udokumentowania;
- sposobu przygotowania strony internetowej oraz prawidłowego oznaczenia miejsca projektu;
- znaków graficznych;
- najczęściej popełnianych błędów. 
Źródła informacji o Funduszach Europejskich. 
Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  

Organizator webinarium

  

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9 
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60 
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

  

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.
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