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Urzędy Gmin
Powiatu skierniewickiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór
zgłoszeń do udziału w szkoleniu pn. „Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich”.
Szkolenie skierowane jest do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności:
rolników, sołtysów, członków KGW, LGD, oraz Izb Rolniczych.
Rezultatem bezpośrednim będzie przeszkolenie 440 osób, które dzięki udziałowi w
szkoleniach poszerzą swoją wiedzę , zdobędą nowe umiejętności na temat działań z których
lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenie pozwoli na przekazaniu wiedzy w zakresie
optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie
PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. W długofalowym procesie zwiększy się liczba
wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Transfer wiedzy, jaki będzie miał miejsce podczas szkoleń, pozytywnie wpłynie na wzrost
poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW.
Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych
inwestycji.
Wykładowcami będą osoby z następujących instytucji : Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lokalnych Grup
Działania, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z harmonogramem odbędą się 4 szkolenia w/w tematyce z podziałem na poszczególne
powiaty, i tak kolejno:
I SZKOLENIE
W dniu 16 października br. w Skierniewicach, Hotel i Restauracja Dworek, ul.
Piłsudskiego 24, 96-100 Skierniewice, odbędzie się szkolenie dla grupy osób z powiatów:
Łowicz,
Skierniewice,
W szkoleniu mogą wziąć udział, przewodniczący, delegaci, członkowie RP, sołtysi,
wójtowie, członkowie KGW, LGD.

Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia.

Program szkolenia
Szkolenie 1-dniowe
9.30 Serwis Kawowy.
9.30 – Rejestracja uczestników.
10.00 – Otwarcie szkolenia.
10-11.30 – PROW 2014-2020 wybrane działania dla rolników i społeczności
lokalnej.
11.30-12.15 – Integrowana ochrona
12.15-12.30 – Serwis kawowy
12.30-13.30- Współczesne rolnictwo dziś i jutro –perspektywy, innowacje,
zagrożenia( w tym obrót ziemią, ubezpieczenia w rolnictwie)
13.30-14.00- Pozyskanie środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich w
ramach samorządu województwa
14.00-14.40 – Doświadczenia LGD w realizacji projektów
14.40 – 15.00 – Przedstawienie dobrych praktyk na temat pozyskiwania środków
na cele promocji produktów
15.00- 15.15- Dyskusja i zakończenie szkolenia.
15.15 – Obiad.
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