
 

 

 
 

     
Europejski Fudusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SEMINARIUM 

 

Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk w regionie 

południowo-zachodnim. 

 

 

w imieniu lokalnej grupy działania: 

…………………………………………………………………………………………………... 
(pełna nazwa zgodna z wpisem w KRS) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres, NIP) 

zgłaszam udział: 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

w w/w szkoleniu, które odbędzie się w dniach: 

 

21 – 22 września 2017 w Hotelu Pod Jedlami w Wiśle przy ul. Beskidzkiej 17 (www.podjedlami.pl). 

 

 

Wyrażam zgodę na obciążenie fakturą na kwotę 100,00 zł/lgd na pokrycie kosztów szkolenia, które nie są 

objęte finansowaniem w ramach realizowanego przez Polską Sieć LGD projektu „Cykl seminariów: 

„Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk” finansowanego 

w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020. 

 

Jednocześnie zobowiązują się do poinformowania do dnia 13 września 2017 r. o rezygnacji z udziału w/w 

szkoleniu, a w przypadku niepoinformowania o rezygnacji lub poinformowania w późniejszym terminie 

do poniesienia wszystkich kosztów związanych z organizacją szkolenia w kwocie 197,88 zł/osobę 

(słownie zł/osobę: sto dziewięćdziesiąt siedem i 88/100). 

 

 

 

 
(data, miejsce)  (pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 
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Dzień I 

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników. 

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie seminarium, przywitanie uczestników, przedstawienie ramowego programu seminarium. 

10.15 – 10.40 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi w woj. dolnośląskim. 

10.40 – 11.05 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi w woj. małopolskim. 

11.05 – 11.30 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi w woj. opolskim. 

11.30 – 11.55 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi w woj. śląskim. 

11.55 – 12.10 Przerwa kawowa. 

12.10 – 12.35 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich w woj. dolnośląskim. 

12.35 – 13.00 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich w woj. małopolskim. 

13.00 – 13.25 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich w woj. opolskim. 

13.25 – 13.50 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich w woj. śląskim. 

13.50 – 14.50 Obiad. 

14.50 – 16.20 Warsztaty tematyczne - rola animatora - doradcy w przygotowaniu wniosków promujących jakość życia 

na wsi. 

16.20 – 16.35 Przerwa kawowa. 

16.35 – 18.05 Warsztaty tematyczne – rola animatora – doradcy w przygotowaniu wniosków dot. rozwoju obszarów 

wiejskich. 

18.05 – 18.45 Podsumowanie warsztatów. 

19.00 Kolacja. 

 

Dzień II 

8.00 – 9.00 Śniadanie. 

9.00 – 9.30 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. dolnośląskiego dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 

w tym tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich. 

9.30 -10.00 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. małopolskiego dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 

w tym tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich. 

10.00 – 10.30 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. opolskiego dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 

w tym tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich. 

10.30 – 11.00 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. śląskiego dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym 

tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa. 

11.15 – 11.45 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. dolnośląskiego dot. upowszechniania wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 

11.45 – 12.15 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. małopolskiego dot. upowszechniania wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 

12.15 – 12.45 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. opolskiego dot. upowszechniania wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 

12.45 – 13.15 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. śląskiego dot. upowszechniania wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 

13.15 – 14.00 Obiad. 

14.00 – 15.00 Warsztaty tematyczne – Rola lgd jako podmiotu wpierającego rozwój przedsiębiorczości. 

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa. 

15.15 – 16.15 Warsztaty tematyczne – Wyzwania stojące przed lgd. 

16.15 -16.30 Podsumowanie. 


