Provincie Zeeland: Workshop ‘klaar voor EUprojecten 20212027’

UITNODIGING
Online workshop 'klaar voor EU
projecten 20212027'
De provincie Zeeland wil dat de eigen organisatie én haar partners de
subsidiekansen die de EU in de periode 20212027 biedt optimaal
benutten, om zo bij te kunnen dragen aan de Zeeuwse opgaven. Met EU
workshops op maat willen we zorgen dat u in staat bent potentiële EU
projecten en EUsubsidiekansen te signaleren. Zo staat u in de
startblokken om van deze subsidiekansen gebruik te maken.

WORKSHOPS
U kunt bij aanmelding kiezen uit de
volgende workshops:
Thema 1: Klimaat en energie
dinsdag 9 maart 09.30  11.00 uur
Thema 2: Mobiliteit
woensdag 10 maart van 15.00  16.30 uur
Thema 3: Onderwijs, arbeidsmarkt,
toerisme, cultuur
donderdag 11 maart 09.30  11.00 uur

Dit weet en kunt u na het volgen van de workshop:
Kennis van hoofdlijnen EUprogramma’s komende 7 jaar
Bekend met hoofdlijnen EUkoers provincie Zeeland
Goed beeld van wat er komt kijken bij een EUsubsidieaanvraag
Beter kunnen signaleren van kansrijke projectideeën voor EU
subsidie
Basis voor ontwikkelen EUsubsidieaanvragen
Online EUworkshop in twee delen
Het Europateam van de provincie Zeeland organiseert de EUworkshop,
die bestaat uit twee delen:
in de eerste workshop behandelen we de highlights van de meest
relevante EUprogramma’s en kijken we naar de voorwaarden en
aandachtspunten bij het ontwikkelen van een projectidee tot
subsidieaanvraag. Deze workshop heeft een meer informerend karakter
waarin volop ruimte is voor vragen.
De tweede workshop is gericht op projectontwikkeling: een eerste
stap waarin wij projectideeën proberen te matchen met een geschikt
EUprogramma(s) en daarmee richting geven aan potentieel kansrijke
projecten voor EUsubsidie. In deze interactieve workshop gaan we
samen aan de slag.
Workshop op maat
We beseffen dat online workshops een hele zit kunnen zijn. Daarom
duren de workshops maximaal 1,5 uur. De workshops worden in
themagroepen aangeboden, zodat u kunt kiezen welke workshop het
beste aansluit bij uw werkveld.

Thema 4: Landelijk gebied, water,
bodem, landbouw
dinsdag 16 maart 15.30  17.00 uur
Wilt u meer informatie over deze
workshops?
Mail dan naar Rutger van Raalten:
r.van.raalten@zeeland.nl

DEEL DEZE UITNODIGING
We stellen het op prijs als u deze
uitnodiging deelt in uw externe netwerk.
U kunt deze uitnodiging gemakkelijk
doorsturen via dit email bericht.

Begin maart ontvangt u een link voor deelname. Tevens ontvangt u dan
een link naar een korte video ter voorbereiding op de workshop, zodat
alle deelnemers over dezelfde basiskennis beschikken. Na afloop van
de eerste workshop ontvangt u een bericht voor aanmelding voor de
tweede workshop. U kunt er ook voor kiezen alleen de eerste workshop
te volgen.
AANMELDEN

Wij kijken uit naar uw deelname!
Met vriendelijke groet,
het Europateam Provincie Zeeland

Klik hier om u aan te melden!

Privacy

Aanmelden kan tot uiterlijk 3 maart 2021.
Deelname is kosteloos, maar aanmelden is
niet vrijblijvend: wij gaan er vanuit dat u na
aanmelding ook deelneemt.
Om deel te nemen aan een workshop kunt
u zich aanmelden door op link in de balk
hiernaast te klikken, het aanmeldformulier
in te vullen en te versturen.
Begin maart ontvangt u per email de link
om online deel te nemen.

Provincie Zeeland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van
deze online workshop. Voor meer informatie over hoe Provincie Zeeland
omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied
van privacy, leest u in onze privacyverklaring op onze website.

Dit bericht is verzonden door Provincie Zeeland
T: 0118 631011 | E: evenementen@zeeland.nl | W: www.zeeland.nl
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