Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ogłasza otwarty nabór
Partnerów 10. Forum Rozwoju Mazowsza

W tym roku mija dziesięć lat od chwili, gdy Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych po raz pierwszy przystąpiła do organizacji Forum
Rozwoju Mazowsza. Podczas jubileuszowego 10. Forum Rozwoju Mazowsza
spotkamy się:

KIEDY?

16 i 17 października 2019 r. (środa – czwartek)
przestrzeń Centrum Konferencyjnego MsMermaid,
budynek The Tides w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8

GDZIE?
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CZYM JEST FORUM ROZWOJU MAZOWSZA?

Główną ideą Forum Rozwoju Mazowsza jest promocja regionu i wdrażanych
w nim innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów
współfinansowanych z funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie skupia
uczestników z obszaru biznesu, nauki, administracji, czy organizacji
pozarządowych, podczas debat, prezentacji dobrych praktyk, innowacji
technologicznych, czy inspirujących rozwiązań edukacyjnych i prospołecznych.
Sympatycy Forum mogą uczestniczyć w aktywnościach zarówno bezpośrednio,
jak i śledzić je w czasie rzeczywistym w Internecie.

FORUM ROZWOJU MAZOWSZA
NAJLEPSZY EVENT W OCENIE BRANŻY

Ubiegłoroczne, 9. Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się pod honorowym
patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Dwie sceny oraz obszerna przestrzeń
ekspozycyjna stały się areną wymiany doświadczeń i wiedzy, prezentowanej
przez ponad 90 prelegentów, ekspertów i specjalistów – Partnerów Wydarzenia.
Zainteresowani mogli spotkać się z nimi podczas debat, warsztatów, konsultacji,
czy premierowych pokazów innowacyjnych rozwiązań. Ponad 50 Partnerów
przygotowało szereg aktywności przyciągających ok. 2.500.000 uczestników
i odwiedzających, w tym także możliwość osobistego wypróbowania
zaawansowanych technologicznie prototypów, czy zagrania w grę strategiczną.

Ubiegłoroczne, 9. Forum Rozwoju Mazowsza zostało docenione
przez branżę i uhonorowane ogólnopolską nagrodą TOP EVENT 2018.
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ZOSTAŃ PARTNEREM - TWÓRZ Z NAMI 10. JUBILEUSZOWE FORUM
ROZWOJU MAZOWSZA

Podczas 10. Forum Rozwoju Mazowsza chcemy pokazać spektrum zmian, jakie
dokonały się na Mazowszu dzięki wsparciu funduszy europejskich w ostatnim
dziesięcioleciu. Do prezentacji własnych dokonań i współorganizacji tego
wyjątkowego wydarzenia zapraszamy:
 samorządy,
 uczelnie i ośrodki naukowe,
 przedsiębiorców,
 organizacje pozarządowe.
Masz ciekawy pomysł na prezentację własnych dokonań i aktywności?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i napisz nam o tym. Jesteśmy otwarci
na propozycje dotyczące współtworzenia tego wyjątkowego Wydarzenia.

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM – 4 PROSTE KROKI

DOKUMENT

CO ZROBIĆ?

KROK 1

Regulamin w sprawie
procedury wyboru
Partnerów 10. Forum
Rozwoju Mazowsza

zapoznaj się

KROK 2

Formularz Zgłoszenia
Partnera 10. Forum Rozwoju
Mazowsza - Formularz
podstawowy

wypełnij (o ile
spełniasz warunki
określone w § 3
pkt 3 Regulaminu)
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UWAGI
zwróć szczególną uwagę
na zapisy § 3 pkt 3
– określa jaki podmiot
może zostać Partnerem
ostatnia strona (str. 3)
pomoże w doborze
pozostałych formularzy –
przemyśl i zaznacz jakim
rodzajem aktywności
podczas 10FRM jesteś
zainteresowany

KROK 3

Formularz A (jeśli chcesz
pojawić się jako wystawca)
i/lub
Formularz B część 1 (jeśli
chcesz zgłosić nam
propozycję swoich
ekspertów do wykorzystania
w debatach)
i/lub
Formularz B część 2 (jeśli
chcesz nam zgłosić
propozycję własnej debaty)

wybierz właściwe
formularze
zgodnie z
wyborem, jakiego
dokonałeś
w Kroku 2

inne formularze - pomiń

wydrukuj, podpisz
i prześlij do nas
scan podpisanego
zgłoszenia

KROK 4

wypełnione formularze
(tylko te, które Cię dotyczą)

Masz problem z wyborem formularza
lub jego wypełnieniem?

wypełnij tylko te
formularze, które są
potrzebne – pomoże Ci
w tym tabela umieszczona
na 3 str. Formularza
podstawowego

wyślij na adres e-mail
podany w formularzu
do 31 maja 2019 r.
(do godz. 23.59)

wraz ze scanem
wpisz w temacie
wyślij także
wiadomości:
dokumenty
10. Forum Rozwoju
w formie
Mazowsza – zgłoszenie
edytowalnej
Zadzwoń do nas (tel. 22 542 20 34) lub wyślij
e-mail: forum@mazowia.eu Chętnie Ci
pomożemy.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM?

CO ZYSKUJESZ?

JESTEŚ
WŚRÓD
NAJLEPSZYCH

Dajemy Ci możliwość
zaprezentowania Twojej
oferty, osiągnięć, dokonań
- podczas prestiżowego
wydarzenia, które skupia
czołowych przedstawicieli
świata biznesu, nauki,
administracji, organizacji
pozarządowych itp.
(z kraju i zagranicy).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Forum Rozwoju Mazowsza to jedyne
tej klasy wydarzenie na Mazowszu.
Jako Partner otrzymujesz możliwość
silnego pozycjonowania marki
– występujesz jako współorganizator
jednego z najbardziej uznanych
wydarzeń branżowych zarówno
na Mazowszu, jak i w kraju.
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NIE PONOSISZ
KOSZTÓW

MOŻESZ
POZYCJONOWAĆ
SIĘ PRZEZ
SWOICH
EKSPERTÓW

Otrzymujesz możliwość
bezpłatnej prezentacji
w wyjątkowej
przestrzeni Centrum
Konferencyjnego
MsMermaid (budynek
The Tides, w Warszawie,
przy ul. Wioślarskiej 8).

Możesz współtworzyć
z nami debaty, które
będą prowadzone
na scenie głównej
i transmitowane
w Internecie.
Możesz zgłosić nam
także propozycje
własnych ekspertów/
moderatorów do debat
organizowanych przez
nas.

Zapewniamy Ci (nieodpłatnie)
zarówno przestrzeń, jak i jej
wyposażenie w meble, sprzęt i inne
elementy (szczegóły będziemy
ustalać w trakcie indywidualnych
negocjacji).
Wielkość przestrzeni jaką Ci
przyznamy będzie uzależniona
od poziomu zadeklarowanego przez
Ciebie zaangażowania
merytorycznego
i organizacyjnego.
Możesz także współtworzyć
przestrzeń z podmiotami, z którymi
współpracujesz (ale pamiętaj, aby już
na etapie zgłoszenia wskazać nam
te podmioty wraz z opisem ich
zaangażowania).
Dajemy Ci możliwość zorganizowania
dodatkowych aktywności podczas
Wydarzenia (szczegóły ustalimy
podczas indywidualnych negocjacji).
Chcesz zaproponować nam własny
temat debaty (może także z udziałem
zaproszonych przez Ciebie gości)
na scenie głównej? Prześlij nam taką
propozycję. Pamiętaj jednak, że aby
znalazła się w agendzie musimy ją
zaakceptować (zatem im
ciekawszego zaganiana będzie
dotyczyła, tym masz większą szansę
na to aby znalazły się w agendzie).
Jeśli interesuje Cię taka aktywność
wypełnij Formularz B, część 1.
Możesz zaproponować nam udział
swoich ekspertów lub moderatorów,
których zaprosimy do debat, które
sami organizujemy. Wskaż osoby
i obszary tematyczne przy jakich
można je wykorzystać. Jeśli
interesuje Cię taka aktywność
wypełnij Formularz B, część 2.
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ZYSKUJESZ
CIEKAWE
MOŻLIWOŚCI
PROMOCJI
WŁASNEJ MARKI

MASZ DOSTĘP
DO STREFY
CATERINGOWEJ

Będziemy prowadzili
szeroko zakrojone
działania promocyjne
10. Forum Rozwoju
Mazowsza, w tym
promocję
poszczególnych
Partnerów.
Dla Ciebie to dodatkowa
promocja, ponieważ
to my ponosimy koszty
związane
z przygotowaniem
materiałów
informacyjnych
i promocyjnych (Ciebie
poprosimy jedynie
o wkład merytoryczny).

Włączymy Cię w działania
komunikacyjne kierowane
do wielu grup odbiorców: biznesu,
administracji, sektora naukowego,
pozarządowego itp.
Będziemy tworzyć nagrania video,
publikować informacje stronach
www.forumrozwojumazowsza.eu,
www.mazowia.eu,
www.funduszedlamazowsza.eu,
publikować prezentacje w mediach
społecznościowych, w materiałach
prasowych itp. Zaprosimy Cię
do udziału w tych aktywnościach.
Będziemy promować Twoje logo,
stronę internetową, Twoich
ekspertów i realizowane przez Ciebie
projekty.
Pokażemy Twoje logo w przestrzeni
wystawienniczej (na ekranach,
programie, w przestrzeni
ekspozycyjnej itp.).
Damy Ci możliwość dystrybucji
Twoich materiałów informacyjnych
i promocyjnych (wśród uczestników,
mediów i odwiedzających)
Umieścimy informacje o Tobie (jako
Partnerze) i/lub Twoje logo na
materiałach informacyjnych
związanych z Wydarzeniem
Twoi eksperci, osoby obsługujące
strefę otrzymają specjalne
identyfikatory, umożliwiające wejście
do zamkniętej strefy.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ideę współtworzenia
10. Forum Rozwoju Mazowsza i nadsyłania zgłoszeń!
Pamiętaj, na przesłanie zgłoszenia masz czas do końca maja 2019 r.
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Wykaz załączników do ogłoszenia:
Kto powinien zapoznać
się/ wypełnić?

Dokument
Regulamin wyboru
Partnerów 10FRM
Formularz podstawowy
Formularz A

Formularz B cz.1

Formularz B cz. 2

Projekt umowy
partnerskiej

Każdy zainteresowany
zgłoszeniem
Każdy zainteresowany
zgłoszeniem
Podmioty zainteresowane
prezentacją w przestrzeni
wystawienniczej 10FRM.
Podmioty zainteresowane
zgłoszeniem propozycji
własnej debaty
Podmioty zainteresowane
zgłoszeniem własnych
ekspertów/ moderatorów
do debat
przygotowywanych przez
Organizatora
Każdy zainteresowany
zgłoszeniem
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Format
zamieszczonego
pliki
.pdf
.docx
.rtf
.docx
.rtf
.docx
.rtf
.docx
.rtf

.pdf

