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

Zaproszenie do udziału w szkoleniu!
Szanowni Państwo,
Przypominamy iż nasz wniosek pt. „Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów działań na
przykładzie Austrii” złożony w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tegorocznym konkursie
uzyskał wsparcie finansowe. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:
1.

Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.

2.

Przedsiębiorcy – właściciela niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach,
Mirosława Krupy OLBUD z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

3.

Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

Głównym celem naszej operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji i sprzedaży produktów
ekologicznych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów zwłaszcza „eko”, a także upowszechnianie
i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekoturystyki.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu z elementami spotkania podsumowującego organizowanym 11 października
2021 r. w Moczarach (Inkubator Przetwórstwa Lokalnego).
Program szkolenia (10.00 – 16.00)
Rejestracja uczestników szkolenia.
Powitanie uczestników szkolenia.
Podsumowanie wyjazdu studyjnego, prezentacja dobrych praktyk.
Blok 1. Ekologia a turystyka.
Przerwa kawowa.
Blok 2. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Ekologia, czy to się opłaca? Zasady
i wymogi zakładania upraw ekologicznych i sprzedaży produktów „eko”.
Blok 3. Tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.
Podsumowanie, dyskusja.
Zakończenie szkolenie. Obiad.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 08.10.2021 do godz. 12.00, telefonicznie: 513 852 200 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

