
 

 

Stowarzyszenie „SIEJA” z/s w Marianowiezaprasza na spotkania informacyjno- szkoleniowez 

zakresu sporządzania wniosków w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 

rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społecznościo 

dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w 

ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwójsektora rybołówstwai nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

Głównym celem  szkoleńjest zapoznanie beneficjentów z zasadami sporządzania wniosku o 

dofinansowanie operacji wpisujących się w cele strategii oraz konsultacje w zakresie 

planowanych operacji. 

 Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie: 

1. wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 

2. restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej  lub dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną  z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem, 

3. podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa. 

4. ochrony środowiska  lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania  jego atrakcyjności  lub  przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa  w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.   

 

odbędzie się w terminie od 1.03.2012 r.do 13.04.2012 r.. 

 

 

Harmonogram szkoleń: 

Gmina Data szkolenia Godziny 

szkolenia 

Miejsce szkolenia 

Przelewice 24.01.2012r. 

(wtorek) 

10.00 -14.00 Urząd Gminy w Przelewicach – sala 

konferencyjna 

Pyrzyce  25.01.2012r. 
(środa) 

10.00 -14.00 Urząd Miejski w Pyrzycach, ul. Plac 

Ratuszowy 1- sala konferencyjna 

Barlinek  30.01.2012r 

(poniedziałek) 

10.00 -14.00 Urząd Miejski w Barlinku, ul. 
Niepodległości 20 – sala nr 12  



Stargard 
Szczeciński  

31.01.2012r.  

(wtorek) 

10.00 -14.00 Urząd Gminy w Stargardzie, ul. Rynek 
Staromiejski 5 – sala konferencyjna  

 Dolice   2.02.2012r. 

(czwartek) 

10.00 -14.00 Gminne Centrum Integracji Społecznej i 
Profilaktyki w Dolicach, ul. Wiejska 4  

Marianowo  3.02.2012 r. 

(piątek) 

10.00 -14.00 Urząd Gminy w Marianowie, ul. 

Mieszka I 1 – sala konferencyjna  

 Warnice  

 

6.02.2012r. 

(poniedziałek) 

10.00 -14.00 Dom Strażaka, Warnice 36A  

Kobylanka   

 

8.02.2012r.        

(środa) 

11.00 – 15.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance 

ul. Jeziorna 6  

Węgorzyno 9.02.2012 r.                 

( czwartek) 

10,00 – 14,00 Pracownia Oświatowo – Kulturalna w 

Gimnazjum w Węgorzynie, 

ul.Kościuszki 29 

Dobrzany 10.02.2012 r. 

(piątek) 

10,00 – 14,00 Urząd Miejski w Dobrzanach                       

ul. Staszica 1 – sala konferencyjna 

Ińsko 13.02.2012r.        

( poniedziałek) 

10,00 – 14,00 Urząd Miejski w Ińsku ( sala 

konferencyjna) 

Chociwel 14.02.2012 r. 

(wtorek) 

10.00-14.00 Hala Sportowa przy Zespole Placówek 

Oświatowych ul. Dąbrowskiego 15 

 

 

 

 


