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Czas na szkolenia i wnioski
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie „Puszcza Notecka"
informuje, że planuje ogłosić kon-
kursy w ramach programu LEADER
PROW 2007-2013.
- Odnowa i rozwój wsi: w IV kwarta-
le 2009 r, II kwartale 2011, II kwartale
2013
- Małe projekty : w IV kwartale 2009,
II kwartale 2010, II kwartale 2011, II
kwartale 2012,
I kwartale2013,1 kwartale 2014r.
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw : w II kwartale 2010, II kwar-
tale 2012r.
- Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej : II kwartale 2010, II
kwartale 2012r.

W związku z tym na terenie gmin
wchodzących w skład LGD odbędą się
jednodniowe, bezpłatne spotkania szko-
leniowe z zakresu wdrażania oraz nabo-
ru wniosków. Celem spotkania jest
przygotowanie zainteresowanych do
skorzystania z oferty w ramach progra-
mu Leader PROW 2007-13. W Kwilczu
- l XII, godz. 15 - w sali sesyjnej UG;
w Sierakowie -14 Xli - godz. 15 w re-
stauracji Bajka, w Chrzypsku Wielkim
- 15 Xli, godz. 15 w sali sesyjnej UG
oraz w Międzychodzie - 17 Xli godz.
15 w sali kameralnej MDK.

Ponadto, na terenie każdej z gmin
uruchomione będą punkty konsultacyj-
ne, w których dyżurować będą dorad-
cy 1,8,15 i 29 grudnia. Punkty czynne

będą w UG w Chrzypsku Wielkim
(sala narad ) w godz. 8:30 - 10:30; w
UMiG w Sierakowie (sala narad) -
10:45-12:45; UG Kwilcz (sala sesyjna)
13:00-15:00; UMiG w Międzychodzie
(sala sesyjna - wejście od strony parkin-
gu urzędu) -15:30-17:30

Lokalna Grupa Działania: Sto-
warzyszenia „Puszcza Notecka"
współflnansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4
- LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013. Biuro Stowarzyszenia znajdu-
je się w UMiG w Międzychodzie, pok.
48.
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