
 

 Dyżury pracowników i spotkania informacyjne  

na terenie Podhalańskiej LGD  oraz szkolenie przed naborami 

W związku z planowanymi II półroczu 2020 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 

poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do udziału w spotkaniach oraz 

skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas dyżurów pracowników PLGD na terenie gmin:  

Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko. 

Aby poznać zasady aplikowania o środki i zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania zapraszamy na 

spotkania i konsultacje, które będą organizowane zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Gmina Dzień Godziny spotkania i dyżuru Miejsce  

Gmina Szaflary 25.08.2020 r. 

15:00 – 16:00  
- Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów – spotkanie otwarte 
- Dyżur pracownika LGD 

Biuro Podhalańskiej LGD w 
Szaflarach,  
ul. Orkana 37 c 

Gmina Poronin 26.08.2020 r. 

10:00 – 11:00  
- Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów – spotkanie otwarte 
- Dyżur pracownika LGD 

Urząd Gminy w Poroninie,  
ul. Józefa Piłsudskiego 5  

Gmina 
Kościelisko 

26.08.2020 r. 

12:00 – 13:00  
- Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów – spotkanie otwarte 
- Dyżur pracownika LGD 

CIT w Kościelisku,  
ul. Nędzy Kubińca 136 

Gmina Czarny 
Dunajec 

26.08.2020 r. 

14:00 – 15:00  
- Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów – spotkanie otwarte 
- Dyżur pracownika LGD 

CKiP w Czarnym Dunajcu, 
ul. Józefa Piłsudskiego 2a 

Gmina Biały 
Dunajec 

27.08.2020 r. 

13:00 – 14:00  
- Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów – spotkanie otwarte 
- Dyżur pracownika LGD 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Białym Dunajcu 
ul. Jana Pawła II 363 

 01.09.2020 r. 
15:00 Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów działań objętych naborami 

Biuro PLGD 
SZAFLARY 
UL. ORKANA 37 C 

 

Ogłoszenie 
naborów -
przewidywane 
01.09.2020 r. 

OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW na 
www.podhalanska.pl 
– premie na start, rozwój działalności 
gospodarczej, wsparcie organizacji 
pozarządowych 

Nabór w terminie: 16.09.2020 
– 30.09.2019 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym 

koronawirusem (2019-CoV) liczba osób jest ograniczona i obowiązuje konieczność zgłaszania się na 

spotkania jak również szkolenie. Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy mailowo do dnia 24.08.2020, 

zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo do dnia 28.08.2020 r.  

W zgłoszeniu na adres info@podhalanska.pl prosimy o podanie danych:  
Imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania/organizacji, 
adres mailowy do kontaktu, telefon do kontaktu  
obszar zainteresowania: premia na start, dofinansowanie na rozwój istniejącej firmy, wsparcie stowarzyszenia. 
Data i miejsce spotkania (wg harmonogramu). 
 

W przypadku braku zgłoszeń na spotkania/dyżur, jak również znacznego podwyższenia ryzyka zachorowań na 

koronawirusa Lokalna Grupa Działania zastrzega sobie możliwość odwołania spotkania lub przeprowadzenia 

spotkania z prezentacją w formie wideokonferencji. 

 



 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Punkty doradztwa i spotkania 
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


