Działania Stowarzyszenia „WIR” w grudniu
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w grudniu
realizujemy zaplanowane formy animacji i współpracy lokalnej oraz działania zgodnie z planem komunikacji:
 06 grudnia 2018 r. godz. 13.00 - szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie działania
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z
wyłączeniem projektów grantowych. W programie wniosek o płatność, sprawozdanie, zapisy umowy,
wizualizacja/znakowanie projektu.
 11 grudnia 2018 r., godz.10.00 – „Podejmowanie działalności gospodarczej – wskazanie dostępnych dróg
rozwoju”, lokalizacja Stargard - sala konferencyjna ul. Bema 6 (Mamma Mia). Szkolenie dla osób
planujących podjęcie działalności gospodarczej – pomysł na firmę, plusy i minusy działalności, formy
opodatkowania, marketing, promocja, sprzedaż, dobre praktyki itp..
 12 grudnia 2018 r. godzina 11.00 - szkolenie z questingu, sala w Kozielicach w Gminnym Ośrodku Kultury.
Questing to nauka przez zabawę, odkrywanie lokalnego dziedzictwa, rozwijanie poczucia tożsamości z
danym regionem. Jest rodzajem gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu
nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych
wskazówkach.
 12 grudnia 2018 r. godzina 14.00 - szkolenie z grantów „Akademia wolnego czasu” i „Powrót do tradycji”.
sala w Kozielicach w Gminnym Ośrodku Kultury. W programie prezentacja wybranych elementów z LSR
Omówienie: naborów konkursowych, poziomu dofinansowania, wniosku i karty opisu operacji.
Na szkolenia do Kozielic w dniu 12 grudnia zapraszamy zainteresowanych z gmin: BIELICE, DOLICE,
KOZIELICE, PYRZYCE, STARE CZARNOWO, WARNICE.
 14 grudnia 2018 r. godzina 11.00 - szkolenie z questingu w Chociwlu w Hali Sportowo Widowiskowej.
Questing to nauka przez zabawę, odkrywanie lokalnego dziedzictwa, rozwijanie poczucia tożsamości z
danym regionem. Jest rodzajem gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu
nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych
wskazówkach.
 14 grudnia 2018 r. godzina 14.00 - szkolenie z grantów „Akademia wolnego czasu” i „Powrót do tradycji”.
Sala w Chociwlu w Hali Sportowo Widowiskowej. W programie prezentacja wybranych elementów z LSR
Omówienie naborów konkursowych, poziomu dofinansowania, wniosku i karty opisu operacji.
Na szkolenia do Chociwla w dniu 14 grudnia zapraszamy zainteresowanych z gmin: CHOCIWEL,
DOBRZANY, IŃSKO, KOBYLANKA, MARIANOWO, SUCHAŃ, STARA DĄBROWA, STARGARD.

 17 grudnia 2018 r., godzina 13.00 w Reptowie gm. Kobylanka, świetlica wiejska - podsumowanie
konkursu pn. ”Dziedzictwo Kulturowe” zorganizowanym dla obszaru działania stowarzyszenia.
Uczestnicy– osoby fizyczne, KGW, organizacje pozarządowe z obszaru 14 gmin LGD. Tematyka:
rękodzieło ( podkategorie: koronkarstwo, hafciarstwo, płaskorzeźba, rzeźba, prace związane z obrzędami) i
kulinaria (podkategorie: ciasta, potrawy, napoje) związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.

1

