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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka â€“ Rybacka BraÄ‡ Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu
zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie dziaÅ‚ania â€žRealizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanego przez spoÅ‚ecznoÅ›Ä‡â€ w ramach Priorytetu 4 â€žZwiÄ™kszenie zatrudnienia i
spÃ³jnoÅ›ci terytorialnejâ€, objÄ™tego Programem Operacyjnym â€žRybactwo i Morzeâ€ 2014-2020

Szkolenie odbÄ™dzie siÄ™ dnia 26.10.2017 r. o godz. 9.00 w UrzÄ™dzie Miejskim
w Nowym Dworze GdaÅ„skim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna).

Temat szkolenia:
Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych
Cel szczegóÅ‚owy 1.1 Powstanie caÅ‚orocznej infrastruktury turystycznej
PrzedsiÄ™wziÄ™cie 1.1.2 DziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ turystyczna i okoÅ‚oturystyczna
PrzedsiÄ™wziÄ™cie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjaÅ‚u obszaru
Szkolenie kierowane jest do grupy defaworyzowanej okreÅ›lonej w Lokalnej Strategii Rozwoju jako osoby do 34. roku Å¼ycia
zainteresowane rozpoczÄ™ciem lub rozszerzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica
Morska, Nowy Dwór GdaÅ„ski, Ostaszewo, Pruszcz GdaÅ„ski, Stegna, Sztutowo.
Program szkolenia:
●
●

Omówienie gÅ‚ównych zaÅ‚oÅ¼eÅ„ RozporzÄ…dzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Å»eglugi ÅšródlÄ…dowej z dnia 6.09.2016 r.
Omówienie zakresu Celu szczegóÅ‚owego 1.1 Powstanie caÅ‚orocznej infrastruktury turystycznej, w tym przedsiÄ™wziÄ™Ä‡:

– 1.1.2 DziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ turystyczna i okoÅ‚oturystyczna,
– 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjaÅ‚u obszaru
zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez SpoÅ‚ecznoÅ›Ä‡.
●
●

Omówienie kryteriów wyboru operacji.
Omówienie zasad wypeÅ‚niania wniosku o dofinansowanie.

Osoby chÄ™tne do wziÄ™cia udziaÅ‚u w szkoleniu prosimy o wypeÅ‚nienie formularza zgÅ‚oszeniowego i przesÅ‚anie na adres e-mail:
biuro@rybackabrac.pl lub dostarczenie osobiÅ›cie do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka BraÄ‡ Mierzei
w Nowym Dworze Gd., ul. Plac WolnoÅ›ci 22.
Z uwagi na ograniczonÄ… iloÅ›Ä‡ miejsc o udziale w szkoleniu decydowaÄ‡ bÄ™dzie kolejnoÅ›Ä‡ zgÅ‚oszeÅ„. W przypadku pytaÅ„
zapraszamy do kontaktu tel. 55 628 09 42.
Termin zgÅ‚aszania udziaÅ‚u w szkoleniu upÅ‚ywa
dnia 25.10.2017 r. do godz. 12.00.
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