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Serdecznie             zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych pt. „Możliwości
wykorzystania środków pochodzących z                 Europejskiego Funduszu 
 Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w                 województwie
kujawsko-pomorskim w roku 2016”. 
Spotkania są organizowane wspólnie przez Wojewódzki               Urząd Pracy w Toruniu oraz

Punkty Informacyjne Funduszy               Europejskich 
 Spotkania             skierowane są do lokalnych organizacji pozarządowych,             chcących
uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu             Społecznego, dostępnych w
województwie kujawsko-pomorskim.       

Termin i miejsce spotkań:

  

  

Ze             względów organizacyjnych spotkania, będą realizowane zgodnie             z poniższym
podziałem:

  

·                 5 kwietnia 2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa            
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,             sala
sesyjna nr 215, I piętro.

  

Miasto             Toruń, powiat toruński, powiat chełmiński, powiat             aleksandrowski.

  

·                 7 kwietnia 2016 r. – Urząd Miasta Bydgoszczy,             ul. Jezuicka 1, sala nr 201,
II piętro.

  

Miasto             Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat nakielski, powiat             sępoleński.

  

·               12               kwietnia 2016 r. - "Marina Grudziądz", ul.               Portowa 8.
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Miasto             Grudziądz, powiat świecki, powiat grudziądzki,             powiat tucholski.

  

·                 14 kwietnia 2016 r. - Urząd Miasta Golub-Dobrzyń,             Plac Tysiąclecia 25,
sala nr 1.

  

Powiat             golubsko-dobrzyński, powiat wąbrzeski, powiat brodnicki,             powiat rypiński.

  

·                 21 kwietnia 2016 r. – Inowrocław - dokładne             miejsce zostanie podane w
najbliższym terminie.

  

Miasto             Inowrocław, powiat inowrocławski, powiat żniński, powiat             mogileński.

  

·                 26 kwietnia 2016 r. – Włocławek - dokładne             miejsce zostanie podane w
najbliższym terminie.

  

Miasto             Włocławek, powiat włocławski, powiat lipnowski, powiat             radziejowski.

  

Przewidywany               czas spotkania w każdej lokalizacji to             4.5h, w godzinach 930

– 14
00

.

Rekrutacja:

 Zgłoszenia             są przyjmowane pod nr tel. 56                 62 18 409 lub drogą elektroniczną
za             pośrednictwem formularza ofertowego 
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo/formularz-kontaktowy
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Program                 spotkań: pobierz.
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dokumenty/2016/Program_spotkan_WUP_PIFE.pdf

