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Warsztaty „Nowa perspektywa EWT
2014-2020 – Nowe możliwości”

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego- Pan Jakub Szymański, zaprasza na
cykl warsztatów tematycznych pt. „Nowa perspektywa EWT 2014-2020 – Nowe możliwości”.
Spotkania dotyczyć będą 3 obszarów tematycznych:
1. Energetyka – 2 kwietnia 2014r
2. Transport – 14 kwietnia 2014r
3. Innowacje (w ramach Festiwalu Innowacji w dniach 26-31 maja 2014r) – konkretna data
zostanie Państwu przesłana elektronicznie w terminie późniejszym.
Podczas spotkań zostaną zaprezentowane sposoby finansowania przedsięwzięć w ramach
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Po tej części organizatorzy proponują podjąć
dyskusję warsztatową, której celem będzie wypracowanie koncepcji projektowych.
Zgłoszenia
proszę
kierować
drogą
elektroniczną
magdalena.wojciechowska-uszko@umwm.pl w następujący sposób:
- na warsztaty z obszaru Energetyki – do 28 marca 2014
- na warsztaty z obszaru Transportu – do 10 kwietnia 2014

Organizatorzy przewidują uczestnictwo jednego przedstawiciela danej instytucji.
W załącznikach umieszczamy pismo zapraszające oraz wstępną agendę warsztatów.
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.

18-05-2022

Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.

18-05-2022

Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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