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Wystawa marki Wielkopolska: POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na wystawiennicze stoisko regionalne
organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja
2019 r. https://www.powergenafrica.com/
Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni
wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna
z obszarem inteligentnej specjalizacji „ Rozwój oparty na ICT”, „Przemysł jutra” oraz „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.
Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych niezbędnych dokumentów (Formularz
zgłoszeniowy, Regulamin naboru, Oświadczenie o pomocy de minimis, Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz
aktualny wypis z KRS / CEIDG) na adres e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW,
al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 23 stycznia 2019 r. (tj. środa). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.
Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 52, e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl).
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocj gospodarcza
regionu.
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