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Szanowni Państwo
Beneficjenci Funduszy
Europejskich w Małopolsce

Szanowni Państwo!
Podróżując po Małopolsce obserwuję, jak bardzo, z roku na rok i z miesiąca na miesiąc, nasz
region zmienia się i pomnaża swój potencjał. W znacznej mierze motorem tych przemian są Fundusze
Europejskie, z których korzystamy.
Jako Zarząd Województwa Małopolskiego – zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju
Województwa „Małopolska 2030”, tj. polityką zrównoważonego terytorialnie rozwoju – inwestujemy
środki w strategiczne przedsięwzięcia, przynoszące wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców.
Równie ważne są jednak inicjatywy, które Państwo realizujecie – w firmach, zakładach, instytucjach.
Zaangażowanie w pozyskiwanie dotacji i sprawne przeprowadzanie inwestycji, owocuje sukcesem
w postaci zmian ważnych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i całego regionu.
Efekty zrealizowanych projektów napawają dumą. Dlatego gorąco zachęcam, by szeroko
informowali Państwo o nich mieszkańców województwa. Doskonałą okazją ku temu będzie tegoroczna
IX edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) w Małopolsce, zaplanowana od
7 do 9 października. Jako akcja ogólnopolska, od lat, weekend DOFE łączy Beneficjentów w całym
kraju. Bardzo zależy mi na tym, by i w tym roku nasz region aktywnie włączył się w tę inicjatywę.
W tych dniach skorzystajcie Państwo z okazji do promocji projektów – zapraszając
mieszkańców do siedzib swoich firm i instytucji (zwłaszcza miejsc niedostępnych na co dzień),
umożliwiając lepsze poznanie zrealizowanych inwestycji poprzez bezpłatny wstęp, warsztaty, gry
miejskie, pokazy lub inne formy angażujących aktywności. Zgłoszeń planowanych wydarzeń należy
dokonać poprzez formularz na stronie akcji: www.dniotwarte.eu do 31 sierpnia br.
Zachęcam także do udziału w organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, z okazji DOFE, konkursie filmowym dla Beneficjentów środków unijnych – „Pokaż swój
projekt”. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie akcji.
Bądźmy razem w weekend DOFE i zaprezentujmy nasze małopolskie inwestycje unijne!
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