
 

 

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

Materiał współfinansowane jest 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 5 sierpnia do 23 sierpnia 2019 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza 8 osób do projektu 
współpracy p.n. " Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości "(PSDP), który realizuje wraz ze pięcioma  
Lokalnymi Grupami Działania Województwa Zachodniopomorskiego   

Projekt finansowany jest ze środków PROW 2014-2020 w ramach Przygotowania 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 mieszkających  na terenach wiejskich należących do obszarów podlegających 
pod Lokalną Grupę Działania DIROW czyli gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino (obszar wiejski), Moryń, 
Mieszkowice, Widuchowa. 

Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości to: 

  udział w targach przedsiębiorczości ( wystawienie się ) AGRO POMERANIA 2019 (07.09.2019 r.); 

  udział w konferencji polsko szwedzkich partnerów projektu ( 08.09. 2019 r.). 

 4 dniowa wizyta studyjna do Szwecji (odwiedzimy lokalnych przedsiębiorców, producentów żywności, 

producentami produktów lokalnych) ( październik –listopad 2019 r.) 

 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 komunikacją w zarządzaniu małym lub średnim przedsiębiorstwem) ; ( listopad 2019 r.) 

Organizatorzy zapewniają wysokiej jakości materiały szkoleniowe,  dojazdy na szkolenie,  zakwaterowanie 
i wyżywienie uczestników. 

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa i oświadczenia  są dostępne na stronie www.dirow.pl  
Skany należy przesłać na adres: biurodirow@gmail.com 

Wszelkich informacji udziela Monika Domagała-Janowska pod numerem tel. 516 196 740 lub drogą 
elektroniczną  lgd.janowska@gmail.com. 
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