
   

 

 

 

 

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

                                                                                      

Z ZAKRESU   
 

 Wsparcie form ochrony przyrody i kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną  

 Wsparcie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej  

 Wsparcie zabytków nieruchomych/ruchomych  oraz instytucji dziedzictwa kulturowego 

 Przebudowa obiektów aktywizacji społeczno-zawodowej   

 Dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 Pomoc doradczo–szkoleniowa w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu  

 23 marca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00,  Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów 

w Żarnowie, Żarnowo Drugie 16  

 24 marca 2017r. w godzinach od 9.00 do 15.00, Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej / CIT, 

Płaska 57a 

 
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia dla podmiotów z obszaru realizacji LSR lub realizujących 

projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych. 

 Program spotkania 

Godzina Temat 

9.00 - 9.15 Rejestracja uczestników  

9.15 - 9.45 
Wprowadzenie do spotkania, źródła informacji o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i podstawowych elementach 

jego wdrażania. 

9.45 - 10.45 

Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na  typ projektu nr 5 - „Wsparcie form ochrony przyrody”, 

„Wsparcie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej” oraz „Kampania informacyjno–edukacyjna 

związana z edukacją ekologiczną”. Omówienie zasad naboru wniosków. 

10.45 - 11.00 Przerwa 

11.00 - 12.00 
Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na  typ projektu nr 7 - „Wsparcie zabytków nieruchomych/ 

ruchomych” oraz „Wsparcie instytucji dziedzictwa kulturowego”. Omówienie zasad naboru wniosków. 

12.00 - 13.00 

Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na  typ projektu nr 8 - „Budowa/ przebudowa obiektów aktywizacji 

społeczno-zawodowej” oraz „Dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Omówienie zasad naboru 

wniosków. 

13.00 - 13.15 Przerwa 

13.15 - 14.15 
Omówienie zakresu możliwości uzyskania dofinansowania na  typ projektu nr 6 - „Pomoc doradczo–szkoleniowa w zakresie 

rozwoju kompetencji cyfrowych”. Omówienie zasad naboru wniosków.  

14.15 – 15.00 Pytania od uczestników spotkania. 

  

  

  

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 643 11 44 


