
 

 

 

 

 

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja pn. ,,Marka Lokalna szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus” 

 

 

 

Rozpoczynamy rekrutację do operacji  

pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich” 
 

forma realizacji operacji: 

Wyjazd studyjny - Wizyta partnerska na obszar Stowarzyszenia LGD ,,Między 

Wisłą a Kampinosem” 

w dniach 09-11 października 2019 roku. 

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” 

wraz z Partnerami Stowarzyszeniem LGD  ,,Krajna Złotowska”, LGD ,,Partnerstwo Ducha 

Gór”, Stowarzyszeniem LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na wizytę studyjną 

organizowaną w ramach operacji pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów 

Wiejskich”, której celem jest ,,Wzmocnienie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup 

Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy 

współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej”. 

 

Grupa docelowa uczestników wyjazdu: przedstawiciele zarządów LGD, członkowie rad i pracownicy 

biura LGD, wytwórcy, koordynatorzy gminni, członkowie stowarzyszeń, KGW, lokalni liderzy, osoby z 

grup defaworyzowanych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora społecznego i publicznego 

zainteresowani marką lokalną, w tym: 

-17 przedstawicieli z woj. lubelskiego z obszaru działania partnera Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” 

-18 przedstawicieli z woj. wielkopolskiego z obszaru działania partnera Stowarzyszenia LGD ,,Krajna Złotowska” 

- 5 przedstawicieli z woj. dolnośląskiego z obszaru działania partnera LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”. 

Partnerem goszczącym z woj. mazowieckiego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Między Wisła a 

Kampinosem” 

Po etapie rekrutacji i kwalifikacji przedstawicieli, osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenia udziału 

w wizycie studyjnej i szczegółowe informacje programowe od leadera projektu: Stowarzyszenia LGD 

Krasnystaw PLUS, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 70 49 oraz partnerów projektu do 

dnia 20.09.2019 r telefonicznie lub mailowo. 

Wypełnioną kartę rekrutacyjną - zgłoszenie uczestnictwa przez osoby - przedstawicieli z 

poszczególnych województw należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) do partnerów projektu 

w nieprzekraczającym terminie do dnia 27 września 2019 roku do godz. 16.00  na adres: 

biuro@lgdkrasnystaw.pl      Stowarzyszenie LGD Krasnystaw Plus, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw 

biuro@krajnazlotowska.pl   Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów 

sekretariat@duchgor.org    LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz 

 Informacja o wyjeździe studyjnym, karta rekrutacyjna – zgłoszenie uczestnictwa znajdują się na 

stronach partnerów: www.lgdkrasnystaw.pl, www.krajnazlotowska.pl, www.duchgor.org, www.lgdkampinos.pl 

Dokumenty do pobrania - w załączniku: Karta rekrutacyjna – zgłoszenie uczestnictwa 

 
Serdecznie Zapraszam  

Dorota Sawa 

Prezes Zarządu  

LGD Krasnystaw PLUS 
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