
  

 
 

WARSZTATY REGIONALNE w ramach SPOTKANIA INTERESARIUSZY 
PROJEKTU 

7 czerwca 2019 r. GLIWICE 
 

Wdrażanie Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami układu 
krążenia na lata 2019-2022 

typ projektu nr 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, 
ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami 

 
Innowacyjne wyroby medyczne  

– od pomysłu do komercjalizacji i internacjonalizacji - 

Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice’’  
ul. Bojkowska 37 

- UDZIAŁ W WARSZATACH BEZPŁATNY – 
 

AGENDA  

9:00 
 
9:15 – 10:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30 – 12:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestracja uczestników  
 
Prezentacja projektu Medtech4Europe i katalogu wybranych 
dobrych praktyk w zakresie współpracy i wsparcia dla obszaru 
medtech w Europie na podstawie doświadczeń Partnerów projektu 
Medtech4Europe. 
Możliwości współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami  
w zakresie tworzenia i rozwoju wyrobów medycznych. 
Izabela Czeremcha - Menadżer projektu – GAPR sp. z o.o. 

 
Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu 

krążenia na lata 2019-2022 

typ projektu nr 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dot. 
rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie 
zatrudnienia we współpracy z pracodawcami. 

Ksenia Kowal –Robakowska - Referat wyboru projektów, Wydział 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 
 
Barbara Szymocha – Referat wyboru projektów, Wydział 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 



 

 
 
 
 
 
 
 

o Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu 
08.03.02-IZ.01-24-311/19 (wdrażanie Regionalnego 
programu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia 
na lata 2019-2022). 

o Opis procedury wyboru projektów, wypełnienia wniosku o 
dofinansowanie, wybrane zagadnienia dotyczące 
kwalifikowalności wydatków. 

o Indywidualne konsultacje i pytania. 

Sesja pytań  – na forum 

Indywidualne konsultacje   

(na podstawie odrębnej rejestracji zostanie ustalone dokładana 
godzina konsultacji – prosimy o wskazanie w formularzu 
zgłoszeniowym)  

Przerwa kanapkowa (około godziny 11:00) 

 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz 

zgłoszeniowy 
 na adres e-mail: medsilesia@gapr.pl Liczba miejsc ograniczona (25 osób).  

 
O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą mailową. 

 
 

Zgłoszenie udziału w warsztatach oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa 
wizerunku przez organizatora spotkania dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie 
wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych zarządzanych przez 
Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 

 
Szczegółowych informacji udziela: 
Alicja Michalik,  tel. 795 195 683 

 
Organizator: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 

Gliwice,  
tel. 32 3391 31 10, gapr@gapr.pl, www.gapr.pl    
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