LGD Vistula Terra Culmensis

Punkt konsultacyjny- czynny 3 dni w tygodniu
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Lokalna Grupa Dzia³ania &bdquo;Vistula &ndash; Terra Culmensis &ndash; Rozwój przez Tradycjê&rdquo;
informuje wszystkich mieszkañców Gmin: Che³mno, Grudzi±dz, Gruta, Lisewo, £asin, P³u¿nica, Radzyñ
Che³miñski, Rogó¿no, Stolno, Swiecie nad Os±, i¿ mog± skorzystaæ ¶wiadczonego przez pracowników biura oraz
powo³anych przez Zarz±d Stowarzyszenia Koordynatorów gminnch bezp³atnego doradztwa w zakresie przygotowywania
wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o p³atno¶æ na operacje realizuj±ce cele LSR.Biuro LGD czynne jest od
poniedzia³ku do pi±tku w godz. od 08:00 do 16:00. Biuro mie¶cie siê w budynku UG w Stolnie.
Koordynatorzy gminni pe³niæ bêd± dy¿ury, podczas których udzielaæ bêd± informacji nt. dzia³añ realizowanych w
ramach LSR oraz w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o p³atno¶æ na operacje
realizuj±ce cele LSR.
Harmonogram dy¿urów Koordynatorów na miesi±ce:pobierz:maj-czerwiec 2016
Koordynatorzy gminni:Gmina Che³mno
Marcin Pilarski
604-560-282, 531-069-856
mapil@interia.plGmina Grudzi±dz
Jacek Zyglewicz
512-935-648
zyglewicz@wp.plGmina GrutaMonika Wróbel
691-762-914
gops_gruta@wp.plGmina LisewoAgnieszka Dalke535-031-583 a.dalke@lisewo.comMiasto i Gmina £asinRobert Belzyt
56 466-50-43 wew. 28
robert.belzyt@lasin.plGmina P³u¿nicaMiros³awa Tomasik
605-268-462
tomasikm@mga.com.plGmina Miasto i Gmina Radzyñ Che³miñskiEwa Gajewska
56 688 60 wewn. 146,
promocja@radzynchelminski.euGmina Rogó¼noWioletta Przybylska
56 468-85-06, 609-386-234
wlska@wp.plGmina StolnoAnna Bochen
695-761-496, 56 677-09-04
a.bochen@lgdvistula.orgGmina ¦wiecie nad Os± Magdalena Poliñska 793-117-370magdalena.polinska@op.pl

Lokalna Grupa Dzia³ania &bdquo;Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjê&rdquo; informuje, i¿ w siedzibie
stowarzyszenia, tj. Stolno 112 (biuro znajduje siê w budynku UG Stolno, (wej¶cie to samo jak na pocztê) prowadzony
jest Punkt konsultacyjny.

________________________________________________________________________________
PUNKT KONSULTACYJNYPoniedzia³ek 08:00-12:00¦roda 08:00-12:00Pi±tek 08:0012:00____________________________________________________________________________________________
___
Zapraszamy mieszkañców gmin: Che³mno, Grudzi±dz, Gruta, Lisewo, £asin, P³u¿nica, Radzyñ Che³miñski,
Rogó¼no, Stolno oraz ¦wiecie nad Os± do w³±czenia siê przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
(LSR) poprzez wyra¿enie swojej opinii, wskazanie obszarów tematycznych do ujêcia w LSR.
Informacje, które uzyskamy od Pañstwa wykorzystamy do wytyczenia kierunków dzia³ania LGD w nowym okresie
programowania.
Swoje uwagi, propozycje, pomys³y mo¿na zg³aszaæ równie¿ za pomoc± poczty elektronicznej na adres e- mail:
sekretariat@lgdvistula.org w temacie wpisuj±c: LSR 2014-2020 i podaj±c swoje dane: imiê i nazwisko, miejsce
zamieszkania z podaniem gminy oraz numer telefonu.
Bêdziemy wdziêczni za wyra¿anie swojej opinii a tym samym pomoc w opracowaniu dokumentu, który ma s³u¿yæ
wszystkim mieszañcom z obszaru LGD &bdquo;Vistula - Terra Culmensis&rdquo;.
Ponadto informujemy, i¿ do koñca pa¼dziernika tego roku bêdziemy siê z Pañstwem spotykaæ w terenie celem
wytyczenia kierunków dzia³ania naszej grupy. O terminach, miejscach spotkañ bêdziemy Pañstwa informowali na
http://archiwum.lgdvistula.org

Kreator PDF

Utworzono 28 November, 2021, 18:06

LGD Vistula Terra Culmensis

bie¿±co.
Ka¿dy Twój g³os jest dla nas wa¿ny!!!
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