
 
 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

OPERACJA 
jest realizowana  
w okresie  
01.09-31.10 2017 roku 

czyli          przez  
 

we współpracy z partnerami 

 

ZAPROSZENIE 

 
Zapraszamy ekspertów zajmujących się 
uczestnictwem lokalnych środowisk w różnych 
dziedzinach życia społecznego do udziału w drugim 
seminarium eksperckim, które odbędzie się w dniach 
13.10 – 15.10 2017r. w miejscowości Nakło koło 
Lelowa, w Pałacu w Nakle. Uczestnicy seminarium są 
delegowani przez partnerów operacji. 

 
 
 

 Ramowy 

program 

SEMINARIUM 

3 

Dzień 1 – 3 godz. 

Określenie operacyjnych celów seminarium  

Wprowadzenie – przegląd projektu poradnika 

Dzień 2 – 9 godz. 

Wyjaśnianie, komentowanie opracowanej treści i formy poradnika, 

wnoszenie propozycji do grafiki i tekstu poradnika 

Dzień 3 – 3 godz. 

Podsumowanie – sformułowanie wniosków i rekomendacji oraz zadań i 

wytycznych związanych z przygotowaniem konferencji podsumowującej 

projekt 

 
 

Więcej informacji: 
 
 

       cie.org.pl 
  
 
 
 

  

@  pulsrozwoju@gmail.com 

pulswsi 



 
 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

SEMINARIA EKSPERCKIE 

Seminaria eksperckie pozwalają na bezpośrednie przedyskutowanie inicjatyw, uwarunkowań, wyzwań i rekomendacji, 
które warunkują aktywizację mieszkańców wsi i współpracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Formuła spotkań 
eksperckich wykorzystuje interaktywne techniki pracy zespołowej. Dzięki temu możliwe jest wskazanie zróżnicowanych 
lokalnie i regionalnie uwarunkowań dotyczących tematyki operacji „PULS Wsi”, a w efekcie sformułowanie praktycznych 
rekomendacji i sposobów ich wykorzystania w praktyce.  
Seminaria są poprzedzone przygotowanymi przez uczestniczących ekspertów opracowaniami obrazującymi 
najważniejsze wyzwania, zrealizowane inicjatywy i proponowane rekomendacje wspierające aktywizację wiejskich 
środowisk i współdziałanie przedstawicieli wszystkich sektorów na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój 
wsi. Seminaria są moderowane, a ich uczestnicy przygotowują materiały będące przeglądem wyzwań, zrealizowanych 
działań oraz proponowanych rekomendacji dla pobudzania wiejskiego rozwoju.  

 
SEMINARIUM 3 

Seminarium 3 skupi się na szczegółowych tematach, tj. młodzieży, planowaniu, podejściu projektowemu, kompetencjom 
cyfrowym i in. tematom.  
 
PROGRAM SEMINARIUM 3 

DATA TEMAT CZAS Lp. OPIS 

13.10. 

2017 

Przegląd 
projektu 
poradnika 

18.00 

-

20.30 

1.1 Przegląd efektów seminarium 2, precyzowanie celów seminarium 3 

 przerwa 

1.2 Przedstawienie projektu poradnika 

 

14.10. 

2017 

Wyjaśnianie, 
komentowanie 
opracowanej 
treści i formy 
poradnika, 
wnoszenie 
propozycji do 
grafiki i tekstu 
poradnika 

09.00 

-

11.30 

1.3 Przedyskutowanie treści dot. aktywizacji, dialogu i partnerstwa 

 przerwa 

1.3 Przedyskutowanie treści dot. wyzwań dot. zaufania, więzi i wizji 

12.00 

-

14.30 

1.4 Przedyskutowanie uwarunkowań dot. zarządzania i trwałości 

 przerwa 

1.5 Przegląd przykładów 

  przerwa na posiłek 

16.45 

-

19.00 

1.6 Przegląd przykładów 

 przerwa 

1.7 Przegląd przykładów 
 

15.10. 

2017 

Przygotowanie 

konferencji 

09.00 

-

11.30 

1.8 
Sformułowanie wniosków i rekomendacji związanych z 
przygotowaniem konferencji podsumowującej projekt 

 przerwa 

1.9 
Sformułowanie zadań i wytycznych związanych z przygotowaniem 
konferencji podsumowującej projekt 

 


