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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinewie od 19 lat organizuje
ogólnopolski
konkurs
"Sposóh na Sukces" na najlepsze przykłady przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich. Wzorem
lat ubiegłych, uprzejmie zapraszamy do współpracy przy przeprowadzeniu XX, jubileuszowej
edycji
konkursu.
W poprzednich
edycjach honorowy
patrona! nad konkursem
sprawowal
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej, a patronat
medialny
sprawowali
m.in.: Telewizja
Polska S.A
oraz redakcje:
"Agro
Serwis",
Gospodarz ..pl - Twój portal
rolniczy,
magazyn
"Farmer"
i .Farmcr.pl- portal nowoczesnego rolnika", "Nowe Życic Gospodarcze", "Magllzyn VIP".
Ideą konkursu jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości,
realizowanych
przez
przedsiębiorców,
samorządy jak i organizacje pozarządowe, przyczyniających
się do wielofunkcyjnego
roZWOjt.l obszerów.wicjskich.
Dziękując
za
dotychczasowe
wsparcie
naszych
działań
oraz
zaangażowan je
w popularyzację idei konkursu, w załączenlu przesyłamy Ilnk do Regulaminu XX edycji konkursu,
w tym do Karty Zgłoszenia z uprzejmą prośbą o ich upowszechnienie
np. poprzez zamieszczenie
na Państwa stronie internetowej i w publikacjach wydawanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Termin nadsyłania zgłoszeń - do 20 marca 2020 roku,
h!'!p-s://\yww.cdr.gm' ..p.lf~ilj1!lania/k91.1.!:;1!.r;iY~ll.q.~.ph-tLę._:~.u..l<;.~$.
Jednocześnie
pragniemy
przekazać publikację pn. "Dobre
przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich na przykładzie konkursu

praktyki w zakresie rozwoju
Sposób na Sukces" powstałą

na bazie historii konkursu, oraz doświadczeń z nim związanych.
Opracowanie
to, oprócz idei konkursu, zawiera prezentacje najciekawszych
przedsięwzięć
zrealizowanych
przez laureatów i wyróżnionych
w dotychczasowych
edycjach tego wydarzenia,
w tym również przez przedsiębiorców
korzystających ze środków unijnych.
W załączeniu przekazujemy po 3 egzemplarze w/w publikacji, finansowanej w ramach pomocy
technicznej PROW 2014-2020,
oraz wydawnictwa
poświęconego
XiX edycji konkursu "Sposób
na Sukces".
Osoby do kontaktu ZIl strony Centrum:
• Małgorzata Pucek, 517 II) 507,22-1256212,
m.pucck@cdr.gov.pl

- Beata Filipiak, 22-125 62 13, b.tilipiak@cdr.gov.pl
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ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ODDZIAŁ W POZNANIU

ODDZIAŁ W RADOMIU

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul, Meiselsa 1
31..{163Kraków
tel, 124240500,12424 05 10
fax 12424 05 05
e-rnait krakow@cdr.gov.pl

ul. Winogrady 63
61-659 Poznań
tel. 61 8232081
lax 61 8201971
e-mail: poznan@cdr.gov.pl

ul. Chorz.owska 16/18
26-600 Radom
tel. 48 365 69 00
fax 48 365 49 70
e-mail: radom@cdr.gov.pl

u\. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 26 49
tel. 22623 28 50
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl

