
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
serdecznie zaprasza na

robocze spotkanie
wszystkich przedsiębiorców działających w branży zielarskiej.

Spotkanie jest organizowane z uwagi na intensywne prace prowadzone przez 
LGD „Zielone Bieszczady” nad projektem przedkładanym w ramach działania 

pn. „Sieciowanie przedsiębiorstw” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020.

Program przewiduje m.in. dyskusję nad możliwymi oraz oczekiwanymi formami wsparcia
przedsiębiorców branży zielarskiej.

Termin, godzina: 29.01.2018 r. (poniedziałek) godzina 10:00 
Miejsce: Biuro LGD „Zielone Bieszczady”.

Program szkolenia:

Rejestracja uczestników
I część spotkania

 Przywitanie uczestników.
 Określenie celu oraz głównych treści spotkania.
 Przedstawienie aktualnego stanu prac wykonanych w odniesieniu do  projektu 

opracowywanego w ramach działania „Sieciowanie przedsiębiorstw” RPO WP na lata 2014-
2020.

 Omówienie możliwych narzędzi wsparcia dedykowanych przedsiębiorcom - członkom sieci.
Przerwa kawowa
II część spotkania

 Omówienie zakresu rzeczowego projektu oraz planowanych wydatków kwalifikowalnych - 
dyskusja na temat przedstawionej propozycji, diagnoza oczekiwanych przez przedsiębiorców 
form wsparcia.

 Omówienie propozycji zasad i kosztów współpracy oraz zasad przyjmowania nowych członków
sieci.

 Wolne wnioski
Podsumowanie spotkania.
Zakończenie spotkania.

Obecność musi zostać poprzedzona kontaktem telefonicznym lub mailowym do dnia
26.01.2018 r. do godziny 15:30

Kontakt: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne
Tel: 13-471-18-20, e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/szkol_def_harm_18.pdf
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