4th call country webinar or info session
(Poland)
Title of the webinar/event: Webinarium informacyjne EUCF ostatni nabór!

Date and time: 21.06.2022 12:00
Organiser name : The Association of Municipalities Polish Network
„Energie Cités”

(English info) Description of the webinar:
We would like to invite everyone interested in applying to a webinar in Polish which will be held on 21 June
at 12:00 on the Zoom Webinar platform. This cost-free event will be devoted to the most important issues
related to the application and changes introduced in the fourth call. All participants will be able to get
answers to more detailed questions in a Q&A session.
We encourage you to register for the event using the form. Once approved, you will receive a return e-mail
with confirmation of your registration and a link to the meeting.

Place ( if on site) or tool to be used ( e.g zoom) if online:
Zoom Webinar

Contact person:
Izabela Kuśnierz izabela.kusnierz@pnec.org.pl
Link or how to register:

>>REJESTRACJA<<
( Provide national language info):

9 czerwca 2022 r. rozpoczął się ostatni nabór w ramach European City Facility
(EUCF), który potrwa aż do 30 września 2022r. W tej czwartej edycji EUCF wybranych
zostanie 48 samorządów lokalnych z całej UE, które otrzymają wsparcie finansowe w
wysokości 60 000€ na opracowanie koncepcji inwestycyjnej – wstępnego kroku w
kierunku realizacji swoich projektów z zakresu zrównoważonej energii.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków serdecznie zapraszamy na
webinarium w języku polskim, które odbędzie się

21 czerwca br. o godz. 12:00 na platformie Zoom
Webinar.
To bezpłatne wydarzenie będzie poświęcone najważniejszym zagadnieniom
związanym z aplikowaniem (opis procesu aplikowania, kryteria kwalifikowalności,
wymagane dokumenty, najczęściej popełniane błędy). Przedstawione zostaną
również najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w czwartym naborze:
 większy nacisk na efektywność energetyczną,
 zmiana budżetu dla poszczególnych regionów,
 niewielkie zmiany w ewaluacji.
Wszystkie te kwestie w części prezentacyjnej przybliży Sylwia Słomiak – krajowy
ekspert EUCF w Polsce. Następnie w sesji Q&A wszyscy uczestnicy spotkania będą
mogli uzyskać odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.
Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie przy użyciu formularza.

>>REJESTRACJA<<
Po jej zatwierdzeniu otrzymają Państwo zwrotny e-mail z potwierdzeniem rejestracji i
linkiem do spotkania.
Przygotowując się na to wydarzenie i rozpoczynając prace nad wnioskiem zachęcamy
do zapoznania się z nagraniem europejskiego webinarium, które odbyło się 9
czerwca. Wszystkie informacje dotyczące naboru, w tym zmienione wytyczne dla
wnioskodawców i kryteria kwalifikowalności, dostępne są na stronie internetowej
EUCF. Zachęcamy również do zapoznania się z opisami projektów, wyłonionymi
w pierwszym i drugim naborze, które mogą być dla Państwa inspiracją i
wskazówką podczas tworzenia własnego wniosku.

