
       

  

Celostátní síť pro rozvoj venkova  

w spólpracy  z 

LGD Královská stezka o.p.s. i Grupą roboczą wspólprace 
międzynarodowej NS MAS, z.s. 

  

ZAPRASIA NA  

 
Międzynarodowe Spotkanie LGD dla celów sieci LAGs, 

nawiązywania kontaktów i przygotowywanie projektów współpracy 
międzynarodowej 

 

Data: 31. maja – 1. ćerwca 2017 

Miejsce spotkania: Sala kina Centra wielofunkcyjnego Hlinsko  
 (adres: Adámkova třída 341, 539 01 Hlinsko) 

 

Program spotkania 

 

Wtorek 30. maja  

Indywidualne przyjazdy uczestników 

18:00 do 21:00   dla zainteresowanych wprowadzająca dzskisja (sala 

konferencyjna, hotel Styl, Na stráni 155, Hlinsko) 

 

Środa 31. maja 

09:00 – 10:30  Prezentacja uczestników 

10:30 – 11:30 Zapoczęcie częcsi: Wsóp[praca między LGD - wprowadzające 

słowa przedstawicieli wszystkich krajów 

11:30 – 12:00  Przerwa 

12:00 – 13:00  Projekty Współpracy – część I 

Zapoznanie się s PROW w innych krajach i z możliwości dzialania 

w projektech wspópracy 

13:00 – 14:00      Obiad 

14:00 – 15:30   Projekty Współpracy - część II 

  tworzenie sieci LAGs w grupach 



       

  

15:30 – 19:30 Darmowy program 

19:30 - 24:00      Społeczny wieczór 

 
 

Czwartek 1. ćerwca 

09:00 – 11:15  Projekty Współpracy - część III 

  Propozycje projektów indywidualnych – peer-to-peer networking 

11:15 – 12:15     Przerwa 

11:15 – 12:15 Wycieczka do oglądania działania produktu spożywczego (Browar 

„Rychtář“, Resslova 260 Hlinsko) 

12.15 - 13:30 Projekty Współpracy - część IIV 

  Propozycje projektów indywidualnych – peer-to-peer networking 

13:30 –15:00 Obiad i oficjalne pożegnanie 

14:15 –16:15 Wycieczka do oglądania działania produktu spożywczego (Browar 

„Rychtář“, Resslova 260 Hlinsko) 

 

Wydarzenie ma za cel połączyć między sebą reprezentatów uczestniczących LGD 
oraz ułatwić nawiązywanie kontaktów z obcymi LAGs, zdobywania wiedzy na temat 
możliwości współpracy w różnych krajach, pobudzają inspirację, kiedy myśli o 
planach projektów lub bezpośrednio przygotowanie projektów rmiędzynarodowych. 
  
Wydarzenie jest wspierane przez Celostátní síť pro rozvoj venkova (KSOW) 
w ramach Programu rozvoje venokova 2014-2020 (PROW 2014-2020). 
.  

Aktualne informacje o zdarzeniu do oglądania www.kralovska-stezka.cz 
 
Osoby kontaktowe  (jązyk angielski) 
Mgr. Gustav Charouzek, kralovska-stezka@centrum.cz 
Ing. Alena Jaborová, alena.jaborova@gmail.com 
 

Za organizatorów serdecznie zaprasza 

Královská stezka o.p.s. 
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