
           
 
 
 
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  

Zgłaszam udział w seminarium „Różne drogi – wspólny cel – wymiana wiedzy i 

doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich” 

Termin spotkania: 27 września 2021 r. (poniedziałek) 
Miejsce: Dąbrowa, gmina Dąbrowa – Świetlica Wiejska, ul. Parkowa 1, 88 – 306 Dąbrowa  
(woj. kujawsko - pomorskie, powiat mogileński) 
 

1. Dane uczestnika:  

Imię i nazwisko: 

tel:  

email: 

miejsce zamieszkania (miejscowość/gmina/powiat/województwo): 

 

2. Pełniona funkcja (sołtys/ przedstawiciel organizacji pozarządowej/ przedsiębiorca/ 

przedstawiciel jst, itp.) 

 

 

3. Program 

Poniedziałek, 27 września 2021 r.  

10:00 – 10:10 Powitanie przybyłych gości – Wójt Gminy Dąbrowa – gospodarz wydarzenia oraz 

przedstawiciele partnerów projektu 

10:10 – 11:00 Wystąpienie eksperta z zakresu Sieci Najciekawszych Wsi oraz panel dyskusyjny 

11:00 – 11:25 Wystąpienie przedstawiciela/przedstawicieli reprezentujących miejscowość 

certyfikowaną Sieci Najciekawszej Wsi oraz panel dyskusyjny 

11:25 – 12:15 Wystąpienie eksperta z zakresu Ciekawego Miejsca oraz panel dyskusyjny 

12:15 – 12:30 Przerwa 

12:30 – 13:10 Prezentacja doświadczeń gminy Dzierżoniów z zakresu odnowy wsi – 

najważniejsze projekty i wydarzenia oraz działania w zakresie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich oraz panel dyskusyjny 

13:10 – 14:00 Zasoby lokalne jako czynnik rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego 

małych miast i wsi oraz panel dyskusyjny – wystąpienie eksperta 



           
 
 
 
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

14:00 – 14:40 Prezentacja doświadczeń gminy Inowrocław z zakresu odnowy wsi – 

najważniejsze projekty i wydarzenia oraz działania w zakresie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich oraz panel dyskusyjny 

14:40 – 15:25 Partycypacja mieszkańców w procesie kształtowania przestrzeni publicznej – 

wystąpienie przedstawiciela gminy Lisewo oraz panel dyskusyjny 

15:25 – 16:00 Prezentacja doświadczeń gminy Dąbrowa z zakresu odnowy wsi – najważniejsze 

projekty i wydarzenia oraz działania w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

oraz panel dyskusyjny 

16:00 – 16:15 Podsumowanie spotkania 

16:30 Obiad 

 

4. Uwagi (np.: posiłki wegetariańskie, dodatkowo płatny nocleg z 27 – 28 września br., …)  

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Dąbrowa  do celów 
związanych z udziałem w przedsięwzięciu.  

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Agencje 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Województwo, podmioty pełniący funkcję jednostki 
centralnej KSOW i inne podmioty uprawnione, jeżeli będzie to niezbędne do potwierdzenia 
zrealizowania operacji. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

 

 

 
 ..........................................................................   ..................................................................................  

(miejscowość, data)                    (czytelny podpis)  


