
 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

   
 

Sandomierz, 2 czerwca  2014 r. 

PO -    538 /14  

Organizacja/ LGD/Samorząd Gminy/ Lokalny lider 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach programu  pt. „Góry 
Świętokrzyskie naszą przyszłością”, która odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2014r.  na obszarze działania 
Fundacji Bieszczadzkiej i Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. Realizatorem Programu jest Ośrodek 
Promowania Przedsiębiorczości we współpracy z Województwem Świętokrzyskim a wizyta organizowana w 
ramach podprojektu „Partnerstwa Lokalne”. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami oraz 
doświadczeniami różnych organizacji/instytucji  w zakresie partnerskiej współpracy i realizacji  przedsięwzięć z 
wykorzystaniem zasobów lokalnych sprzyjających rozwojowi regionu. Poza poznaniem ciekawych inicjatyw 
partnerskich, wizyta stanowi także okazję do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń organizacji i 
instytucji z regionu podkarpackiego i świętokrzyskiego.   

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest 
bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem ( miejsce zbiórki – Sandomierz parking k. 
spichlerza przy Al. Jana Pawła II –go) ), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze 
szczegółowym programem. 

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy uczestników moderowanych spotkań odbywających się   
w ramach podprojektu „Partnerstwa Lokalne”, uczestników „Szkoleń liderów” oraz innych działań realizowanych 
w ramach „programu szwajcarskiego”.  Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych kart zgłoszeniowych 
oraz list uczestnictwa w szkoleniach liderów, ze spotkań w ramach partnerstw oraz innych działań „programu 
szwajcarskiego”. 

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na 
konieczność wywiązania się ze złożonego zgłoszenia i udział w wyjeździe ponieważ koszty udziału 
zostały już częściowo poniesione /rezerwacje noclegów, itp./. W razie zgłoszenia swojego uczestnictwa i 
niemożliwości osobistego udziału /przyczyny niezależne od uczestnika/ osoba jest zobowiązana do 
wytypowania zastępcy, w przeciwnym razie  zostanie obciążona kosztami. 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie  karty zgłoszeniowej do dnia 12 
czerwca br. faxem na numer (15) 833 34 60 lub e-mailem na adres: fundacja@opiwpr.org.pl,. W przypadku 
dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem projektu tel. 15 833 34 00 lub kierownikiem  
projektu Piotrem Korpyszem  tel. 15 833 34 04. 

Z wyrazami szacunku, 

  Piotr Korpysz 

Kierownik Projektu 

Załączniki: 

1. Program wizyty studyjnej 

2. Karta zgłoszeniowa  
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