
 

 

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

Przedsięwzięcie finansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.  Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER; Poddziałanie: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Nabór uczestników do projektu  

„POLSKO SZWEDZKIE DNI  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 
Termin naboru uczestników od 23 sierpnia do 30 września 2019 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” zaprasza osoby do uczestnictwa w projekcie 

współpracy p.n. "Polsko Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości" (PSDP), który realizuje wraz ze pięcioma  

Lokalnymi Grupami Działania Województwa Zachodniopomorskiego.   

Projekt finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

działania : Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. 

Projekt skierowany jest do  

 osób fizycznych, które pozyskały  środki finansowe na założenie lub rozwój działalności; 

 usługodawców/właścicieli gospodarstw; 

 członków spółdzielni socjalnych; 

 przedstawicieli stowarzyszeń prowadzących działalność w sferze lokalnej przedsiębiorczości w oparciu 

o produkt lokalny regionu (stowarzyszenia rozwoju wsi); 

 właścicieli gospodarstw rolnych zajmujących się kulinarnym produktem lokalnym; 

 przedsiębiorców lokalnych oraz przedstawicieli LGD WZP. 

Czekamy na zgłoszenia od osób zamieszkujących  obszar Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia” gminę: 

Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów. 

Projekt „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” to: 

- bezpłatny udział w targach przedsiębiorczości ( wystawienie się z produktem lokalnym i materiałami 

promocyjnymi ) AGRO POMERANIA 2019 (07.09.2019.); 

- bezpłatna 4 dniowa wizyta studyjna do Szwecji gdzie odwiedzimy lokalnych przedsiębiorców, producentów 

żywności, producentami produktów lokalnych (wyjazd 02.10.2019r. w godzinach wieczornych, 03-05.10. 

2019r. pobyt w Szwecji, 06.10.2019r. powrót ), 

- bezpłatne dwudniowe szkolenie dla przedsiębiorców m.in. z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 

tj. nowe Prawo przedsiębiorców obowiązujące od 6 marca 2018, rozliczanie VAT, kontrole US, RODO, 

motywacja, przywództwo i komunikacja w zarządzaniu małym lub średnim przedsiębiorstwem (10.2019r.- 02. 

2020r.). 

 

Uwaga ! Liczba miejsc  ograniczona. 
 

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa i oświadczenie  dostępne są na stronie www.lgdgryflandia.pl. 

Skan karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: biuro@lgdgryflandia.pl lub oryginał 

przesłać tradycyjna pocztą, lub dostarczyć osobiście do biura LGD ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice. 

Wszelkich informacji udzielą pracownicy biura pod numerem tel. 91 384 11 17 lub drogą elektroniczną                       

na e-mail: biuro@lgdgryflandia.pl. 

http://www.partnerstwowrozwoju/
mailto:biuro@partnerstwowrozwoju.pl

