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Strona główna › Edukacja

Ruszyła III edycja „Kopalni PO(KL)mysłów”
Rozpoczyna się III edycja Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL). Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie.
Termin składania dokumentów upływa 31 października 2012 roku.

Konkurs ma na celu promowanie projektów PO KL realizowanych na terenie Województwa
Małopolskiego, jako przykładów tzw. dobrych praktyk. Ponadto ma informować o dofinansowanych
projektach, rezultatach wdrażania Programu oraz promować go poprzez pokazywanie ciekawych
rozwiązań występujących w dotychczas zrealizowanych projektach, a poprzez to stanowić inspirację
dla potencjalnych beneficjentów PO KL.
W Konkursie wyodrębniona pięć kategorii. Mogą w nim wziąć udział Beneficjenci realizujący
projekty finansowane w ramach komponentu regionalnego dla Małopolski, współfinansowane
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty konkursowe powinny cechować się unikalnością
oraz przydatnością z punktu widzenia uczestników projektów.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona oceny projektów i przyzna nagrody
w postaci wyjazdów studyjnych do Brukseli dla reprezentantów zwycięskich projektów.
Termin składania dokumentów upływa 31 października 2012 roku.
Funkcje związane z bezpośrednią obsługą Konkursu pełni Departament Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Osobą upoważnioną do udzielania
informacji na temat Konkursu jest Pani Paulina Kołacz, tel. 012 29 90 664, paulina.kolacz@umwm.pl
Źródło: www.malopolska.pl
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