
 

FUNDUSZE UNIJNE 

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach projektów realizowanych dzięki Programowi 
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Wnioski o dofinansowanie projektów w 
ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 2.1 Ochrona 
środowiska w obszarze przygranicznym, Działania 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych moŜliwości 
współpracy trans granicznej będą przyjmowane do 1 marca 2010 r. Projekty mogą składać jednostki 
samorządowe, parki przyrody, uniwersytety i szkoły wyŜsze oraz organizacje pozarządowe. 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 500 000 euro, co moŜe stanowić jednocześnie 90 
procent kosztów kwalifikowanych.  

Kancelaria uczestniczyła jako prelegent w ramach konferencji, która odbyła się w Mińsku i była 
współorganizowana przez Białoruski Bank Narodowy. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi na 
Białorusi i Ukrainie, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową usługę w ramach przygotowywania 
projektu.  

Osobą do kontaktu w ramach tego programu jest Dmytro Kucheruk, pełniący rolę analityka 
finansowego w Kancelarii: d.kucheruk@kdg.waw.pl 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE  

Seminarium PPP 

Serdecznie zapraszamy do Poznania na Międzynarodowe Targi dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 
2009. W ramach targów Kancelaria przygotowała specjalne seminarium poświęcone partnerstwu 
publiczno-prywatnemu. Seminarium odbędzie się 24 listopada. Udział jest bezpłatny. Szczegółowe 
informacje i zapisy na stronie internetowej: http://gmina.mtp.pl/pl/program/konferencja-
partnerstwo_publiczno-prywatne/ 

BEZPŁATNE SZKOLENIE,  KREDYT TECHNIOLOGICZNY - PREM IA DLA INNOWACJI  

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie  dotyczące działania 4.3 PO IG Kredyt 
Technologiczny , organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Kancelari ę 
Doradztwa Gospodarczego Cie ślak & Kordasiewicz . 
  
Szkolenie odbędzie się w Hotelu NH w Poznaniu w dniu 17 listopada 2009 r.  ( termin zgłosze ń 
upływa w dniu 10.11.2009)  
  
Ramowy program szkolenia: 

1. System wdraŜania Kredytu Technologicznego 
2. NajwaŜniejsze pojęcia  
3. Procedura ubiegania się o przyznanie premii technologicznej  
4. Kryteria oceny wniosków  
5. Omówienie wniosku  
6. Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosku  

Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu  na szkolenie decyduje kolejno ść zgłosze ń. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrektorem  ds. szkole ń: 
Magdalen ą śyszkowsk ą-Osińską  m.zyszkowska@kdg.waw.pl 


