Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
zaprasza na spotkanie aktywizacyjne dotyczące
aspektów prawnych otwarcia i prowadzenia agroturystyki.
11 marca 2014 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" w Rajsku
odbędzie się spotkanie poświęcone prawnym aspektom otwarcia i prowadzenia agroturystyki oraz
aplikowania o środki w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części gościć będziemy jednego
z Beneficjentów, który zrealizował operację dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Opowie on o przygotowywaniu wniosku
o przyznanie pomocy, realizacji zaplanowanego zadania oraz odpowie na pytania dotyczące
aplikowania o środki unijne. W drugiej części o swoim doświadczeniu w prowadzeniu agroturystyki
na obszarze LGD opowie właścicielka jednego z bardzo dobrze prosperujących gospodarstw
agroturystycznych - "Dom ze smakiem" z Grojca.

Program spotkania:
12:00 – 14:00 Jak pozyskać środki z PROW i zrealizować zaplanowaną inwestycję? swoimi doświadczeniami w aplikowaniu o środki unijne podzieli się Beneficjent działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, który złożył wniosek za pośrednictwem LGD
„Dolina Soły” i pozytywnie rozliczył projekt, otrzymując pomoc finansową z Unii Europejskiej.
14.00 – 14.30 przerwa kawowa
14.30 – 16.30 wystąpienie Pani Małgorzaty Rozner, właścicielki gospodarstwa
agroturystycznego „Dom ze smakiem” w Grojcu.
Gospodarstwo to uzyskało pierwsze wyróżnienie w Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo
Agroturystyczne Województwa Małopolskiego 2012 roku. Konkurs zorganizowany został przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. "Dom ze smakiem" został
wyróżniony za doskonałą domową kuchnię, wysoki standard świadczonych usług oraz świetną
lokalizację, stanowiącą dobrą bazę wypadową dla gości zwiedzających nasz region.
Szczegóły dotyczace spotkania na stronie www.dolinasoly.eu
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału pod numerem tel. 33 843-60-28.
Spotkanie jest nieodpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

