
 

 
 

Supraśl, 12.06.2014 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu szkoleniowym p.n. 
„LGD Puszcza Knyszyńska – możliwości współpracy i finansowania w obecnej i przyszłej perspektywie 
finansowej”.  
 

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z warunkami i możliwościami pozyskiwania środków 
finansowych w obecnej perspektywie finansowej w ramach LSR Puszcza Knyszyńska oraz w ramach 
przedsięwzięć i celów LGD Puszcza Knyszyńska w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście 
zidentyfikowanych problemów, celów i przedsięwzięć obecnej i nowej lokalnej strategii rozwoju, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości. 
 
Spotkanie szkoleniowe  zorganizowane zostanie w dniu 15 lipca 2014 r., godz. 13:00 w Supraślu, w 
siedzibie Urzędu Miasta Supraśl, ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu, sala konferencyjna. 
 
Zapraszamy do telefonicznego (nr tel. 85 7108850) lub mailowego potwierdzenia udziału w spotkaniu 
do dnia 11 lipca (piątek) 2014 roku, do godziny 15.00  lub na adres mailowy jsokolska@wp.pl 
 
 
Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 
 
 



 

 RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO 

„LGD Puszcza Knyszyńska – możliwości współpracy i finansowania w obecnej i 

przyszłej perspektywie finansowej” 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PUSZCZA KNYSZYŃSKA 

15 lipca 2014 

SUPRAŚL 

Prowadzący: Marta Małecka-Dobrogowska, Sławomira Machowicz 

Spotkanie szkoleniowe realizowana w ramach działań Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

13.00 - 13.15 Powitanie uczestników. Wprowadzenie i prezentacja celów spotkania 
szkoleniowego. Prezentacja uczestników szkolenia. 

13.15 -14.00 Prezentacja dotychczasowych rezultatów realizacji programu LEADER, 

zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska w perspektywie 

2007-2013. 

14.00 - 14.45 Charakterystyka  LGD Puszcza Knyszyńska – Potencjał i wyzwania, szanse i 

zagrożenia w perspektywie 2020. 

14.45-15.00 Przerwa 

15.00- 15.45 GRUPA A 

Możliwości pozyskiwania środków 

finansowych w obecnej i nowej 

perspektywie w ramach LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska, ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia 

przedsiębiorczości – jako kluczowych 

działań LGD w nowej perspektywie 2014-

2020. 

GRUPA B 

Możliwości pozyskiwania środków 

finansowych w obecnej i nowej 

perspektywie w ramach LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska, ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia 

przedsiębiorczości – jako kluczowych 

działań LGD w nowej perspektywie 2014-

2020. 

15.45 - 16.30 GRUPA A 

Obszary problemowe/kierunki 

rozwojowe zaproponowane przez 

uczestników spotkania szkoleniowego 

wraz z rekomendacjami dla Zarządu LGD 

Puszcza Knyszyńska w zakresie 

strategicznych kierunków rozwoju ze 

szczególnym uwzględnieniem wsparcia 

przedsiębiorczości. 

GRUPA B 

Obszary problemowe/kierunki 

rozwojowe zaproponowane przez 

uczestników spotkania szkoleniowego 

wraz z rekomendacjami dla Zarządu LGD 

Puszcza Knyszyńska w zakresie 

strategicznych kierunków rozwoju ze 

szczególnym uwzględnieniem wsparcia 

przedsiębiorczości. 

16.30 - 17.00 Zakończenie spotkania szkoleniowego, podsumowanie. 
 


